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 ٠ مترا نجرلامرلامسل
 1 ٌةرانمالعا و ئبرشلا عرشلا 2 محا عطارج

 0 لطلسو ةالصد ا ا (قنيزعاو
 ١ يملا هاج هل 'فعاض ىزلا ران ساطع
 1 ان وقضر هد + ةراصن ورنأوع |ةرابزلا,صخاو

 ظ .ءايعلا ةرعتةمايؤلا ةرهلاومالعلا مالا جلا
 0! الولع ادنياسلاو ماسالا عل نيس ]رلا
 7 ةصعربز"بلسملا ةلرب ”نيإذتشلا رك نيالا د
 ور رباريج نيرل ارسش 200 0 دور
 الن ئصرل نب سابع نالا ةديز مالسالا ع
 تاسع نيرا نذل تاببش ةمىلالاىلا ماعلا مالا
 يركن ردا وتاج وطب نيرا دبا عتبوتنجلا
 طلاب تاروت لا ىلا: 50 مرات اراك نهار ار

 الضم نك ناب نررأ د تلا نعديسأع

 ريف ل ئاوذد اطريغ له ا
 1 يضعنا لنوع وك ةدرجم كوت از هن ظ

 ا اًهَسالالولس دارا نط اديزسازنسو ؛ ئونفلاو

 ْ 1 ىوقملار ظ
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 ذمنرم ناكم يف ول د ىعانلارم لك ا 7 1

 59 اكرما ثندلو ث دملا حشو امل ادفخلام 37 ظ

 ١ يسر ةرم هبحرلا لسلع ةبمرابصولا
 "دال يه نيب امو الوط هنفدلنساملا هَ يرش

 0 ةس نلجرلاو ىئديلا مدشو 3 رع طاح:

 هنانلا ءالاأداف يا ويرسل 901 ٠

 ا

 سو هانممب لكوملاولمرَعلا نع بويبوصد*.

 0ك 5 ا هتصسو ىوننلاو

 000 ا ناو هنيئا ةسيأبو كانيللا من ميس خلد

 0 و د هم نوععلا اببسو ناك هيو اًكلاخ

 كَ باقالا يلدال غع هأمتكد تبالطلا هن م

 ركولا غدد يبس ةئانالاه لاو أت ال3

 لآ 2 ةرايظلا نتاتك

 لشعال ثذالاو راذعلا نيام دع

 لسع ىءارلا 2س

 م نا وتل 0

 ١ : و ةحرش صولا أضعالجت ول ايدل

 م زبالا هرم اهلعاملاصاو انسئق تك
 ١ 1

 ظ اقلام ادبلا بنسد اهيتخاهراع للا ةداعا
 ناينعسرلاولا نبىبرلا لسعو عيمحو | جيسالا لتتق:”

 ماصلاريمل امره ةنل ابملاو هادم كنالاؤ هأبم معلا.

 1 1 ميسو دملا فيلثتو عبأ_ص الا :ةبللا بلت
 6 0 61لاولاو بيئرلاو ا . هلي ذاو ةرم هسبإ يل

 1-5 1 ظ 4 ثغو مومللا ال ذندلا و نمانلا هرجسو

 ١ كء”اخداو هئاضعا لكلدو ةزسلا لابمتسا ةنبادا .
 هيل تولاىاع همم دو هذا خالص عصا ٠
 0 مدعو عساولا هم اخ كرك و ند نعم.



 .رإ كن نع ةررمشلاو تالا يوب لب نيب 1
 كرت اضيامأو هنن هرإ ل سيرة اا صلاو عدنع دراولاب أع دلاد

 - ترهطتلا سزولمعاو نيباونبلا ءٍخلمحا ملا لس 3
 اًسرافذإَسلا اضسمهيوصو لضد سبر ناو يآ 22

 ممل: ل: و هزم فارسا ا واملاب هبحولاطل ههرركمو 0
 خو رطب هول هنم شع عود ضن د ديدجاع ' .

 ةددوإ دو لله نه م نمال هرب دنم ةأصحو | ةدودوا

 00 ثناوا ث ذاوا هرهدم
 مامطو ١ ىلَخوا غنم هانءالم ف و تأبس ج ءاذفلو
 اما قلب بلم + دالصا منال اموا
 الت ااه حدس ن تاع انا ف اصبلا لعل نال
 قلاذ نر هدف و اسابذ 23 بع ! 5 5 0 رعب و جر 0 اداشلا النمو ىلا تع

 در

6 0 7 
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 1 : 4 6 00 >ب 5

1 31 ٍ 1 

 3-1 4 1 ا 1 هوا 2 بع و ٍْ 4

 5 +ا 1 4 ا 7 : "4 تلا

 : 1 ل راو 1 6 0 ٠ 85 ا

 : . /م 4 ,٠ وك

 خيب بس ف ب يش سم : ١ طولا 1 . 7 0

 ١ 8 3 ١ < هك 5 4 5

1 : 1 : : 1 7 - | 83 2 

 5 00 ا هيي تست - 1 0 ب و عج علل ل ب “ : :

 : 2 00 4 ا قرع ع اديب هين >رابديتو 2 20 ندع 0 ا

 2 و 5 9 ا 7 0_0 1 ٠ ١

 ١ ١ 3 1 ا م ّ 5 مد 0 ا 5 يا ور لاو
 : 1 5 2 : : 0 0 3 : منن نا و 0 1 نمو

 هول 9 2 9 5 7 3 7 ها :

 ظ 0 1 00

 ةطللساومرل ضار مجربا عطنا 000000
 فضله وال لخادلا تبا تاور نئادعشلا وحان ْ د
 لخعنحي د هلأ دال هن ديمو هنشداو هله شع للا 3
 5 .داخهرنموةيطد بحاحو برادو ةرس ظ
 خا هومطنا بهل و تانسكو عد نام اضل ا
 ابولحرلو ةيرتسالايربمس لص لبس ضد كور 73 ١

 ظ باتو 'عسوو د دوانحو دو منمالو ابكر دا 0 3 1

 : . هئأنسإ نيب مامطد عاصر امو اندطم مف 175 27

 ظ نكمل ولو طز فرحوا عزايم اشيا ا
 ل هر ارم يعم ةنيحاملا ية هد اش ا

 1 عييت
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 هتفودي دب سم ةاربلا هتنسو هلخد|الاو ءرسك
 أيدابالا ضينب ءاضوتس# تاكا هند ثخو
 ةذ دن وتمام هساب ءرسإلا نبال هلكت
 ضر ئصولا ىف ال هيكرحا ىلإ ىصنعزإب لمن عمو هلو مم
 يه الباو اء, 8ع ناو ةويثدب هرطم زم صفته دنع
 يح دانا يس دحا ف اعوطّعم ماهر وا دا ٌةنشح

 ظئتسُيد و رو ل زثب) ناو نيفلكمول امهيلع هس عماجج
 ممرلو ركذ ناال م لتحالاركدّييمل ناو ايادمو|اينم

 ةمرنع ةؤوملم دنا ةزملاانلو كليرملو ةثللا .
 يف لمالساغنو ضرح عاطٌمناوأل الاو بجي ٌمْرإ دبحو نأ

 ْئٍس دد لاو اربدلا فكرت ميصا لاخ داو ىذدو
 ١ رك ايس امج شمري ةريمضو ا سهوا ةميجب
 ا ةدافلابحالا ىلع بكد (ّيددع لي لد لمنع كا
 علسو ااسنوا اضئاحو !اببحولاسا نيلع_ببجاكتبلل
 همه ةالصل نسُو بد دمشالاد عمالا ث نسال

 ةماحم دعو اذان ونجل مند ةنهرحد مارحاو دبع
 ةأدغْدْمل دار ئوذولا دست ر لهو هارب وامل قو
 تكوالصلود دامإلا ثاولل ٌرَأَح دنع علا موس

 اهاستعاام مر دشم عيرو لظو مىزدو|ّمستساو
 دوسللولو رعيم ل وحدربلالاب مزين هيعاشوصود ٠
 ””لاوودبو فاوطد نصت ناره ةوالسد ةدارملالا
 هيلا رظملا هركنالو ناجم الطب الا قديصم نسم

 ولو أزيمم يبص س صو ريع خاكزصناحد ب
 يعمل ولع كوللاوا ةزييععلاو تاض دب اتكو

 رندا امحاور وبزمو ةالون ارز هاقركموجاتلا ٠
 أنيللا بان ةيعزتكملا نككآال نهم ريناد 0
 داناو توبكو هد دواوبأمس ة اك ىلطم ؛أام ثدفلمذ ب 7
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 ا ل مما يمان اصول د
 ظ بتاننررصعد هم امال غتمدي نعام و ةهاركالب

 7 "ربها طحت سل تمو وست مركلا ترطتسيإت تالذع قيقا
 11 ش ”رمتعو روبلا يوم هز كم ةنركأش كم ناد ركذاب أاهزونيو 275

 0 همس رانخمول انك و ناطرسو ني ىو
 ] ةداامبكا رإ وم رب شامم يءأم توجرضب و5 هند فلا د
 أمجب زنوج! روك يتوفر فاطم نإ 33

 تو ةدكان وذ عند دات كوم احرح اط دلعلاغ 1
 ةساجب هبث تمْشورأحكو هدر مق نا حالا - : ا 0
 هوز رد نا هدم دن أن رع كيإتنا و ابراج رمبام حو 0
 0 تلاوات اقل ادا ' لنآ يكس و يروا نولوأ ملط 0
 0 الل لعل صولخ مدح هنظيلع بلغ تاذ هند هب 1

 0 مركع 31 سوجالثالالاوز احرطالا 53
 0 سمانا اذل» طامستاوا شدنحر فق را د ةبرمل وامكتساوا 0000

 0 7 رصاطوه درفتد ١ناو تبلا لم ىصع نع ّْ "00
 1 ذ هانال امو صط (بدلعَع وهوؤب د ا ل ل

 ا م ها ا ظ
 5 تزهو ل ثامر مرت نإ ثكال ار لع طلال از 11

 تاور ل دالا دوج م لثه ةيعيرشس ةرككلا

 ش 5 0 ع هسيلارعتسو فاننا عم
 | ىياورعاط مسا م دو مظعي ناندالا رملسو : ظ
 اماطم هشنخلا) ازكو 2 ا ولا يا

 الاصا بيشمالو ىنحب ل وكأم لوبو منال 7 82
 ةلاونعلا نو درب ف ةساكج تمهد اذارثملا ف

 عزي جيتو | داو ىومد ناويحاه تاما 0
 4 ب ليتسمو روك 12 :

 5 و لوب لد ف

5 

5 8 5 + 

 را 0211
 خم ا ذا

 7 0 يا ا 7

 9 , ١ نيا



 ب 0 و
 تادرإكو زوو اكت اكن اق - و مستمد ناويفل
 كدامقر ىقفتكت والدلا ْمنوميءا كر ةمايطت اك

 ةجاجد ىيبام ناك ةر انك ة ماهو درا نيداهطسو ولدب

 اللعن عرفولا تق و مماروسس أجب كد دحاجركةأشد
 (ابا هشلنو ئئصرلا ىحزف حفني مدا ةابل دموي نست
 رطاغتو رونعيصخسو دماج ةوخب ك زنا حست وا ايما نا
 لم غو لبا قرجو سب دابعوربا_سورت لوب
 اماهنعومملاللقلا لمدد اتيت لام ف اتهضدوأ
 ”ةضهامعالاه لعو هكع ريثكلادرظانلا للمس
 ملارضاطل توكمو اًيلطم ىندار وش سبع ىؤس
 ] م امض كوسم ع نم بلك ياخد رهاط
 1 ةرط + ةراد اطارزطرهد يرتد وو نع براد
 ْ داجوهوزكم جوي _ةلالسو رريط عاسو ةالذم ةجاجدذ

 ظ نو هب اضوتبد ير اهطنجال ترم وط ف كوكشس لحد
 يعمل مهيأ امي دمت مصو 'ام ستمث نأ

 رصتبلا بيب نوسلا» :ركحو بحزم ىلع غلا

 دريدا نما واالبم عسب لا لامتسسا عزم نم ٌةيرملا
 هسعو أبعوسم نب ملا مده كا طعوا و دع فوحوأ
 ا|ضياحواأ جول و نير طد هيمورم مم مي ريد
 . هيو مدرع نكإ ناو شرالونع تمم اشندا
 طلخا تلاملل ككل و دمرنمو عيطنبم زوجي الع لطم
 0001 واخ بط بجو ييفدد دمج ترنلاللو | امامأ 00 هن ركعوب قوالب «انبولد ديعوا ةزانجة الصتزن 0 وحر هريولو ضرد م ثكال د تول يدا راجو هرب باز

 ادع ضار يمل لب ىنمو ونمو لح المج افلخ ةدالظ تود

0 

 ا هن

 0 702 و
1 



 نسم هبلطيو هيلع ةداعا1/ هاجر نفاملا يدو ىاص تقولا
 مام شالا دطسب ناو سن دعم نانومموص نم هيد

 لطم مك هبل د ازال ولد رضاكم دل ذى
 مشل اكو هون عا زحوب ثر ويطلا دّداة وصح ارماظلالع

 ال-ر سالو ةراوطر بلص ب ةحار هيجوب نال
 د هرهطل تاكيرام ءر دهو لصالازضهان دضتق ان د

 ا ام لكركو ةدرلا ال هسجاح 00
 1 م 0 3كئالامو نع ' .رس 1 8

 مي هسكمجو أحرج هزثكا ْ ْ ظ 0 :
 حار مهجو هرم طوحاصرّيحابلا عسو ععلا نع 0

 رويص زف لمزعس 1 0
 00001 هركس زبي 0

 هيشربسملا دب انه نكمياص نوكو لجلال ونش م هتنوكو 0
 ىف ٠ أن طوطنح جلال ثررحل ةوههنس دنس زن اجوعو ظ

 '”نيلمنلاو 20 هرب روحو | هم ومر جرا ءرطح . ْ ا

 ثرهلارنع مان هطول- نيسوبلم# ةارماول وعم دامو ١ ل
 تقويم اميل مابا شا اة 5

 ورد دتجبد اشهد عفرو ةوشضلذو ةماعرإعال ثردلل

 1 دم رريصحلا3 رخو ديلا مجاصا ش )شرد

 . حي نوزلا عقيد مس زعاصالا مدقلا عب هاصأ
 ري 1+ اييودامال ةلإسملا هنداخرب ددام مثل ءفصاناو 200
 ة/ كي رلتحا ل و هسا ىجابوو
 لضخ عزت اعنعدزطاا دضفانةيغصا ا 0 تعادأ 14
 ل )يطور عزو دس ورب: م هاجر اه ذفنج لأ ثدم 0

2 

 ميس 0

 را هديا
85 2 

 "م اهب. "4
 0-ك 1 0

: 21 

 1 7 د 5 : 3 م 0 1 8
. 

011 1 / , 1 
 2 5 ه0 4 34 ]1 م

1 
 هيأ 44 ؛

 2 0-1 ١ : 2

 ييراضلاد ى .درلا مج وطنمم دعو, مسريلاو ىئفي هب و

 1 صارخ, لح فال ىلا نار حن لاس ادبيؤ يجزم

 5 باقل م عت سلا | هزعد



 الدخن مي مه ةرمر م رنمام ماقاول هاثالث
 اا ةحرذ ةدزحو ةرايج خص كحر

 مسملا زوج م تفوتوا مكاو
 عب ل ا

 ترجو دصتنم حسي لذ هيلع دع نأذ عن

 | ال ا 10يوم 1 7
 | ا 0 اوس لأسعار لاب تاتش ظ

 03 اينمرمارول كانك د ايمانا ةالصلا ق تاك
 7 470 اوس جارت د !نف فلو ثدخلو ةلملاو

 1 : 1 0 و7 اا .همصالاف ٌدِسورا ::باعتسا طرا

 1 | 1 ا 2 ماما اي امال ل ةدالرلالا م/م م هدر نسل تسلل

 0 1 لاعاد ديانلاوصت اق ,اب ةطعولك املايب
 ا دنسعنالاو ا دحلو اموبرشع ةلضمطلا لخاد هضاخسا

 اا ا هايس هارملاهارماهو مدل ر كسا اذا ة داعلا بصُت

 ١ 1 '  اًعاجر اروضو ةال م مايضبح اممدإ ءا صول و صلاخ
 ا 01 سببا 00

 0 مام لهم هز م عسرظالاصدال

117 3 0 ٌ 

 1 0 ْئ ا انا 52 2 1م حارا هصوّناَرق :ةاشور ازالا تام

 ْ 00 / 1 “ : : ها | ركذو ايإحو اسمو ةيشدا ةلش نس انالو .

 03 0 ار يق 8 يب يا دينمو ةةنس دم بيش ل ْ

 ١ 1 8م 0 8 1 0 ىأو ه ين اهضيص مطمنااذا | اهيطو بدر

 7 ١ درعا © غ7 1: 8 واود : لاو شلا ميو [ميطيوطم وا لستم قال

 ناو“ مدح اد ضاعيكةضاقتسمدو وعلا يعد الا كاتس

 : 37 4 ةدلولاسع ع زجمدراننلاو أع اجو ةالصو |هرص عن
 يدا اراك ر ةضاخمسا دياز اواموي عدوسنرنرثكاو هش ال دح

 عحفةارم ةرعلاو اجلس ساوبلاو 200 ك/ اناندريحالا ةرملاو لدالال نماجمال تلاد ا

 0 مصاب 0 ل4

 ١ إ ,

  7ا ب امم 1 د يا  1ظ 5 02
 داي ا .



 ناوح لب نيت ىايادجبال "هب ثني دإ درما ةمالاو
 ةطن/ادع هتراما هيداهلثم صيعبلام نسلا م مل
 ارو وسلا هيلعو ةلس نيني دي هدد صبح

 دلع اور كه :للرماظ نف ضيكتريلذ ظاعب هئارامو

 مميت كب تالتساوا لوب ىىلس هيام
 ١ ةالص تنورات هرذع بعوتسا تأ ةصاخيسا

 ولاهم هوجو قكاقسلا 3 و | انتالا طرش انه انهو

 وصلا ءكحر'هسبرح عاطتنالا باميساكادنلا فد
 ه رحاذاذ لغد أضرد هند هب كاصن: م ضد لكأ
 يل متاوإ نبال تاز يدب طلال حدا
 ”اوليوس ماد هنا اعنم خارنملا لبد ىخيت ءإض
 ا 0 0 ذا تفولا ف

 ع .-
 6 م 50 ,ةيتسولو ام 3 م تدر يو

 0 ريم طخنالاو 7 دب مرج ج علا 2:

 ””  ةالصلاهذ مه ذواعسي اعتاب ديزي ءارك 0 0
 000 نبماورو رح دووحو لس لرفع رجا الا علا نوم اونبو

 0 | ةيفكاررمطاا د ضال 0 در
 ا *ّزدو بودر اهينعو هد اب ئزقالب اضنالاو ا دوا شوا ١

 ١) 2 ين نإبكانواص ةومج سخن تيد هرخاظلا ل اك 0
 0 3 د رانلا هإمجد رن يا هنماعد 58 دلك نأ, حرش رعد بق

 1 : م قيجر إو تكل سقم ضوبو نعني 3 لأم رهو ل ْ 00

 7 ودولي ل رزرص مولر لو كايراع كنق ذعك ريفا مدع ل نم نكذب

 ةفتااووباة الو ؤح و وحوكلو 9 ا :
 ريع ماج و ةزيك أب ةزؤيععر 7 اوالاو ١ .كنيأا

 8 38 0ع م اي را ظ



 نخاف يظر وول زار دم تا
 ب يدوس دنا

 ا هي وجا
 للم د قابلا نهطماوضعم ْ مهضاهسو دن ةطنجل >ل يول اكخريس

 ”الهاسإع غو ااه مال ١ شا نب ضال
 ا دك مداني سيما .ٍ

 رم نحمدزو اخو تت

 بكتو حارس ل ولم ف :5 لب عرمب سملاو هد توسل

 نا و رم طخالا نوم هرسكو انيس ع نصوم 3ع متي الار دتملاربتميو ىخع جزحلا نواجشا
 دلتا ل ابمسا لج ننم 8 "اريحا ١ ظ ي اجزيو خد نير جاب هةنوزه زحمد فزطد
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 ثاويبط بمد نأو اكتم لكلع نع نيج هيلي يد مه 4 9 هرك دااضوس ومد وا
 داتداعدحا وذكر هيا دياي" 00



 رم اهيسالص اهب ةبابوِفَةْصَعم هِي دب دابع صو
 ريخإلا نملافالاو هب لص الا د| ةالا هب لصنا تقولوا:
 هلا ]هلا ق ىطيضرفلا فو هتلجلا ناطب دطرسر
 . ميت ص|ظلا مْ ولبسوملا هل اون. سسرممظلا تقوو اذ :قيولط
 <ملاتق وو بوزعلا ىلا همم ملأ تاور لاوزلا نق اوبس
 ملال هنورتولاو اشملا ىف د و ةريللوهو قفشلا ترانس
 نلكم |حكو دئاكو بيئرثلا برجوا رثولا مدشعنال د

 ماجر انلطم نيبص كرم انو زل هزم علملالا
 ىلا اعواد لاس مام عد اباحكساو دمام

 داقماللمملا و تضنلارلع ءازلتلا اهرحا تاخذ عبللا فلث
 . هيل خال ارئولاو أميتع هركمنعلا كتل يذلا 1

 سمو مع وباشعد كو ادن هطإ ضد هابثسالاب قئاول
 ظ ا رب الطعم
  همويصعالا بوزعو اوئساو فورس عم ةوالشب
 . يثةدالخ ثا دزواللاال اع عيرشم لن دتمنبو
 ه5 وطن عصر لتد كزطحو لماذ تبلت ةزانج
 0-0 عروطم ضد ايرث ها هاد زن و هاد
 لنك هربعل ابجاد عد كام لكوزلظن هركو دذدأد
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 رهالصو ةوالثةدجسو هنو تر
 ظ 0 بس لصد سس قوس رج خوط نمدان

 دةتبات ىلع لضم ىلإ ةرططمافا خدم

 ةنالاةبوتكمة لص ماذا دنغرتو ىطم هركس

  ثماسلاةالصالتدو عاج تود نجمنا للغ

 . ةقلوؤوجممل سرب دهتاهدجو انظم
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 عمجالو اتت عالنعو احلاضا نع هلابنمشجامو ميلا هس
 مص وردد هول دسح مهجنات دعب تو نإ ض رد نيب
 يهاب دزموذؤرمد جاملالا عصرلر ىكعول
 أ ظادلاب صرحت دجو لظسصوصخت ملء اوه اذا
 ةنسوهو كرلا لوح داهد حيربجج ناذأ 1 هيبرس
 كت ةذ | ذا هايد اهربملال اضمن لدا يف دف ضيازملل اوم
 لسيو هندوملال د عيجرتال و هلبانتبإ يري كت جزم هله
 ريدم و مال وةالصبارأبو انس هند ثفنلو هند

 و
 . نا ذالا/ة م اذالاو هذ انف دسسم | لمتكي و ندر

 :مدحيد مليا ف ميمبصا| حضي الو هنملضحأ
 مل تمد وسر اجلطدبإ ةذسلا تاندت 4 نق

 تذوبو بلاد الا امويؤلكد بوتيد نه ماكتبالد امب
 نسيالو ابلادسسربتكي و تاودلا ىالانل دةنيامل مظيو .
 نجمج_تارمل انبوطمماىودال د ءاضخو [دااسلا ول ضم اند
 دةدرعر يه ]هوبص نا ذازيوجيو هْنفاهدْأصَح هركيد
 ةماقاو هتماؤاو بجن اذا هركي و كترعا ووعد ان,“
 ا؟داالا نا 0 دعاذو ساد و ةارعاو هناذاال ثدخ
 ل متنأقا] بج نا ذا هاميرطعاق دخن ذأ
 طز كو لينسبال ىصو ناركس و هوئنعمو دوج ارم
 دهب ىيمزدوأ مب ب ف لصم ىلخب اهيا ورهاسمل
 اعلطم,ركرإ درس نال مراعي اذا هندؤع اج ةالص
 نيلمشؤ الا متلك لو أب تاذالا عمم بيجو
 همم”ةربح رججيملا ثند اىول در موملا رم يح الصم ا د
 , اجاولو مدتلات احا هيج اخ ن ايولد ةماجالا هيلع ىبل
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 ركالصلا ا ايا لصد ناذالالةماخالا

 "ملا تون يو هب ونو ثخو د تزدحم هن دبر امه

 هدتكر تغامل يرسم تعادلا يد شروع راسو 7

 صد احطددأم . مظ يم ةمالإل روع هزم ةروعوص اهو"

 نمو موس حملا د نيكل دبحولا الخ يدب نيج رخل د

 هع 0 ا ونجالد ةدئملل اجر نبي مول

 ةظبللاوزوينخب نظير م ونضع عب ب ننس ذل د درمأ
 74 ءةيطركلا وي دادعام :نيشل داون عامر دولت
 عا بسانع انولصيزئاس مداعو هس نعال هع نع
 هدوجو خركرام ا هئالص مل ضداوهو جوع و

 0 هأكأامدبحوولو هّبم لاش تدن بود

 ره اط هميرول و مرد هنالص برزرعأط هدر : 35

 معين م عه ارو دربسج أبو وب تن دخووأ وأم هه ىلص

 ىجو وأ والم ارلا جيرمن ماتأول د ايريفاهاب :

 سلا مشو ىل اسس جو ةروعلا ضع هبرتكد ام
 لتس اهدحا هبيرس ام دو نانولاو

 ةداعا "ا واوملص ةساؤلا همس ام دخ )ناو

 مزال لالعاعم ربيعللو ماملا ال ةدارالا ضيا
 5 ظفلقا» للصم ةالصقا ةمادب ممينارهو ةدإمالل

 0 رك راع ايدتم ل ساب

 3 ةزحأتم ةيعالدإ هالصب سا راع زم (يطسيام

 كلا نضدبمإل د تت نو لوس لطم نك
 الا ديدتملا ى دوسو هن انك ةوزعم تو ة:تجاووضتلا

 ثاهئاكأذ ل ةجعالاز أاحتجولا د ىزمول د
 هد ًامدرعم ع تدولا مظ ئزمولو تفولا .٠ ضصرض ايا

 ظ م ةذانإل لاصموال هلمبالومو همدع مولد ز اح .

 كيوم تبلاو لع هسا نا و تيللاعرلا وهدد زالصلا



 امه دّتالصىونب مامال او 000000

 تاناناحرما ناز الاجممماول ىدتنملا ةماماال

 اما ة زبه رب النعت ةر انج ة الصرع جن لجيل ةبذ ايوب

 ”لموجل ة مودم ةيلغا زيدا دشن ناد اهتم ٠
 اوفا ة حصن امالانينمن د تنيك طرشج تسل: ةزغللا 1 رولا

 ةريطعو اهنيح ةباصا هصره يفلان تملا ل ابنساو ْ
 انلالتسملا ربّسسملاو | موج دب أص | نيت ارم ةيعاصصا

 لجانب د رح يحارب ىرخعي د هئ عدد دج :عاملا نبه
 ناح دا هنالصاإ هب /ءتاورمي+ هو اطلحرهظ ناد
 درب ءملرغ الب سلس او ىبو نارا هيام
 اك ضم اء وإنما ءابتُس ا حذمع ةع اجرا ص باضأ
 ةملأ خم نعت نش ةنلتم تايجملا الاص مي ناشد
 م - دثؤ صال[ [دالا ةلاحّدمللل ف هماعإ
 2مل نيم :
 0 ارْعلا ايزهو ظ دهم 0
 ! در اند ىد امل هارت ايمو هيلع
 56 77 و 0 9 راد اايمو درميلا
 نس اي 0 راتخالا ايا دا فطرذشو ىواصب

 0 / - ا ءار تجود تابجاد اخد دبدشعيال اأن آ'
 5 2 / خب 7 تسمح 0200 دالا فة روس مشو
 ا 3 دوت نيبل ولا ١ ملا نيبمت درئولاد لضنلا
 ' ن2 قايم ل وكي امد بيرزنلا ةماعرمو ممول ولع
 ظ تارهنلاو لوالا درسا و ن لا لي دسحو ٌردعملا#
 1 أ ”ومنولا توشد ( للا 7
 حو ررلا مح ,م هرا وراس امد دارس 1

 يلف هايتس ماطيالثأو عباصإلا شو
 لوما هذيلا ضلوا هيلا مل

 نيون ب يي ا - جدي
 رج - - ع 3 0 1 الا | هدا صج ص مدع 2 2

3-0-3 

 ا
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 -- 4 حج خاب
 2 يس. ده 2



 م
 4 عكا ريكو بت هراضواع نب حاتمو

 يشابه ةهاوشان هيو نم
 ج2 ريك و هن مضرلا انآ درج ؟

 سلجم شازنذاو 0
 ]لع والبس اروع ةواشلا»ةسللم
 - مما لاح ء دوس مصوملل هرظن ”[دا أه ىاعدلاو

 ظ 1
 د نمالا م كتم ىلا ه دوف لاح درت ىلإ و ةدوجس
 الازم وىسماو : اثلاو لوالا ةملشلادنع
 ثمن جا زعاو ا نال تلا
 متاح مانيلاو عاطتسا امكامسلا عيفدوريبكتلا دنع
 بارا بهده م امالا ن اكدإ' حالملا اس ع

 00 نيالا ع مامالا درلإ هش تصاكرم وفيه
 5 ةالصلا تمأو لد لشحن اًمالا

 2 غ21101111 [مأ
 تنجاعلا مالبالود هبال ريثكتلا دنع ةئلاباغد اش

 ا مع هيما دل ١

 | هداعبساذع قت ز ةارلو هبال قش

1 7 1 
 1 اهب هذا هناإل 0 : نإ ندع
 نعي ذل دنعا مرتو لضغا ميلابع رشمولو

 لحارس تع هراسمرلع هني مضوم مالا توا
 0 د ريبكتلا ثمخ رش امهم اووصنخب اهيعسرم
 0 او الا هلا عن يو مريس هدم لءانفرمإ ماسح

 ان ل انه بال ةذاانل تارت
 عاصم همه سارتخو دما كوين

 عاقاالا

 تا
 نيام 0 ا ل طل ملم نيد نيس غم
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 هبئاياللم* 00
 انه دنع فوببلا هب نابع ة ارجل! بس شريم
 استهسو دبل تارك نيرجون و يدتتملا ل دنادام
 ةيارهو ايطمةروسلاو ةحاَلا 0010 2
 ْ تسلو نارّعلا ارموس نيم صنم تل نسا نأ املا ملم

 ًايبذ١ ةداصلا نعمل ةروسك ىنالو ةنعافلا
 ام .اماولإصلا ارو اية اهدحاجضكيمل د
 1 ممامالا نم او تانائالثوأ غموسو انا درمْص وأ

 ديس طا سدا

 تالذع هتمب انم تحنو تا نايت

 هسا عمر دهتشلا ىدتنمملا هم'

 36 أ ررمامألا هب عر

 0 م ايوسمموتيبد رسولا مؤ
 01 و ههداب لحصر 06 35
 طبشب نك ادي 4 وصرخ
 ا لا ينج
 لضاخوا هل لع جول دال |صيننتم هيعد بعد

 ةلع رك مل نا ا ءركو اراط بالا تاكل ع دهن ود

 سوهو ماعزلا لدولو 0
 *ووعت عبص دوه نو وال الصم نادزاج هدالص
 - نيتبوصلم نايربل )ادمن لام دعما عضومس عطرا

 هي زعر يسلب دعس زك ةاوزام 5
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 ع ةكدسعبا ان ١

 الم ينو نلبس من اا ّْ
 كيدرع ذل ىلع عوكرلا م دضري دبع 0و

 د ىّسدو دارا لب ضوهملل ربكيو
 ذوئنو انثن ىلابإل هنا رس الا ذكيا
 أنها ةريكحت قالا هيدم عنو نيالو اجيد
 1 ةاوعو ةدرملاوامصلا رمال تسأ و نيبديعو توشو
 . كوملوالا طوال قد ذا ا:رجمهرلاهت تارماو

 . لمكر جيس اذحم د, قار
 | عر كدرم رعد ةورملا 0 كا 0

 + يوعز موغازد دو املا اؤعود دب طساعدلاك
 ا زينل هلو زينون اذلل ركب
 00 همداصا ةجردو 2

 درسإالا هارضو نم ٠
 1 ا : 0 ءاطا وا عاج ةمياضإ ٠
 دش ]سند ىوتدلاهبلعو 14 هيغل نزع

 0 ظاغل نا

3 00 

 001 دوعب آل هيلع بدو ابهاسوأ 7 ١

 ش ىبل وال دمداىكَقلا و بهزلل ىلع دجيلع لم
 : بعزل انت عيد ةازد نيبربحعرضو ةنخئافلأب ٠
 "كلل صو دمنتو ل والا/فانلادومسلا ف لَم
 بيلا فرجا فس صرت رمال سلوا هالضلا !هيلع
 1 ةداركتراتجلاورك ذام [مايوجو ف تلتغاو .
 0-1 تقاتل 0



 | م

 ل والا نم ضفخ ! ىناشلا لحن هناكرو ل وطال
 امره ةطمملاو هراجو هين ف اللا | ىونو

 , نادال ةماشلا ف همام الع السلا ديزمو
 رنا كونو ايدامصولا صنم او ةياشلا مالدي ظ

 ير يف داوزهلؤمامال رجا ب طش ةظملا
 هكر ! 0: ذم جو اضخو | دا نيئانملا
 : كد رمل نف ورناملا رينج واه دصد 1
 خامس او رلشلاب قتل عمال ىلع وضخ نا تح هع ل
 2 ف كذ ٍيَرِححو هنن عامسا هانا هزاع

 هاو الن ةرجت بوحو و سحب درلع دك ملت ظ
 أملا ىلوا درسا انتم او ثالطو تاتعو 2
 سولو هييبحالا ف ميج ةعاذلا جاب ىحو اهارف ,

 اظنحو مذلا ىلعديا اهلا صرش ال ةنحافلا
 ظمحر ةباذكض رد 0ك ئع

 ريملا يرجي و ماسم بجاو هروسو ان نع

 سرك تيوس طال نع

 . هداصحو اشملاوصمل ا ف هطاسوأورهظلاو ضنا ف
 ةلاطا و طّمح امتب ان لعرملا ىلا |! اطت يو
 القاب ناو نأ ثالئس نا اعلمحا هركب ىل الولع ةسانلا

 مرا هل هنا ارزم نس نيبال

 عضم رك اذن اتا طم رمال مولا و نيبشتلا هركسد
 -هرثرا بع ةدامامالا 1س 0

 لب ملا هلع ىنبلا لع بعمل لص تادذ
 لد بعاداس تلاياسن هلع الصار ذا
 لل ناذالان مان دارم ةمامالا تسب نابس
 4 هءلعو ةبجاو ملتيدو نأنكا لخأو كال ةدكوم نسم

 ااا هما ل هشام ظ



 [8© . اجب
 و لم تالا
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 . علا ظذ احو كنك صو خيطخالا لع اضرنوأ تصد
 ردأقدراعب هروع را وولسهو امل ظداحر يمد نارغلا نم هيأ

 روز داو لضننمب ضونمو امتزج اع ةوعبسد عوكل
 نجا ضرنمو زلال ريوس يسع ا

0 

 كا *5 13 لب ئسل امريضطتي امجد تقولا

 0 ا الا لع هب بل ارو

 زو 2 1

 000 374 نسا تيوخياساملا
 ' ضلت او همام لاح هبتغيمأ نا منبإل ب اكلد
 معامله ورم تموت صو ناكلأ

 © زن ظنه لإ ذم ومو برحاب و. ىغاعن
 ةيباناتمصرملا ذاو ان عيد الاربع فرع

 ميلا ذارموُملا رابحاراقلا ردب عايز داعا ماليه كطب
 لو سرموا بنل مركمبللا مدع, جوا ثو دعو ضد
 مانال لسا ا انما كراق دنيا ىدتحااذأد جمالا
 7 الص دسمن ٍنربحألا ف ايما

 ناعما نسال سعت لا ناشر يدان ١

 كرا مصالا فد سايافاو |درزمم) صو هب دتش اذا

 وأ الك هئاذ م اوحاللا د امالا ع ةلساكا الصم
 عع اهطسو ا أهيم امألا ديس مو وبسملاو هنادعتشا نمل

 وهب هش رمل عراق ا جرم
 ا! تدوم امص امط ًانوازنأتسم هنالص نه و
 طاصرعا ئدىشنا هيلع ن اهم مل ول 3 دوعي نا

 ف 2م بلع قب ريشا “تاي كس فأي أيد

 ديسهشتلا دبنولو انا نب اهرزح ثدحرمامالا قبس

 5 "يقف ىلا يم



 يلا د
 نم عرب اند إتصل نقول نيومصلا نو اج لام ضلختسا
00 
 0 ته وأ؛ يا 0

 : ا رام هش ىعرصخا ذا |
 ملاذا | اسي دشن روع ضنك ريثكلوبهفاصالا :

 كا بطذا عوجيلا موكل | يلاح فءارفوا هل طضب
 اول درج فكعوا ةاطعانملاب مارسوا ةز اشنإلا
 1 0 'عاسآد أو 0
 تنام ىلا دوعدد| ذم ها مير ياضهاب
 هّعبسا ذا يرى تملاكه ند اكس ىلا داعالاو : هرم هن هن
 ارسم ساي امد ناو ثرملا

 ل متلطب بي همنصالبسوأو كن |
 الالع ءامدجو نا مويس مرمر قدمو

 اياب لتي راتبا دس ابا
 ريدارعب ملح رشا ءاس كراولا دوحد و

 كو هيلع 0 0 ا سو

 (ٌثِبماىرائلا لقد و بسر بحاصوه د .ةفامأ
 قاسم هشام تاكو ا يمال :

 فتّو لوحدد ١ك رشلا د ىهذ 1

 ظ ىتعسو موز ملل ر زعل زند ةسمخل يمعلا 1
 0 املا ه و ةالصلا_لمشال» ؛ 5-2 ] ٍْإ

 0 سبل نلطو ا 87 دما ذا اميشالا كطب
 0 00 دخلة بكمل تدعم

 0 انواع“ عربا الص ممارلد عص (ًووبسم
 / د نإ و روملاموعلا نو د هدر الص نابت
 ثروت مامالا : هلا ما هلاك هلام الص

 : قسم ةالص دو ال مرد نأ خرم من نأ
 1 . هماقا ' 1 1
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 كت ولو دهغتلاد د ءدوتد 3 دملا هثدحو هماما
 اسجد تعالوا د كرولا ضواذعل عروس مه موأ
 ١ طع مامالا شدحأولو ناعيعتم هئالص

 ' ثمماوح 52 خت ر ماد ابداعاو ىو أضن

 لكن هدي راها قاع اسال
 ابد اوه داعا اه دج كيش هدوعسو ا عتوك مف

 حيئال لعموم املا نيش رمامالا شدحاف ادحاو ماولو
 ماملا ةةضح ناسا تاد هتلظسمل ذا[ جلمه

 ديل اجطو اث دحا الجرم أولو لظ اب نلذتسلا و
 . ةاصلم مسح ة هن لبو مامألا ةالص تنم

 اصوتس دع دع اطنمما ىلا ثلا ثاعرم دنا يونا

 هركحيو ةاصلا د ضب ام بباب يسو
 هله ه دوعن لع هوميسو عروس ملكتلا اهرب 1

 ةالصلا سه هزللايصاسمماللا الأ اش دمشتلا
 كاسالااعمالسلا تواخ ا ىلاكأ تظلم امامنا لش
 ديلاو هناسإد مالسلا دمواٌشهاسولو [ه دس هن أف

 ظ :م كم بتسس اماعدلا و مج ضعو ارز عالبم
 07 : ١ ىأ عب !ثوضب اطكملاو تنفاتلاو ه ؤاتلا و نينمالاو

 0 ١ ' 000 ل تاشلاو نشك رانا ةبنييشقم

 00 عي اخرتسالانرخ بارض ال هَنْيْلطاعلارمولو ها
 ا يجيب (طالاوأ بيزملا هب د صن ام لك انآ و بهؤلل ىلع

 ا ما دخت د كة دعسا نلءابطاخم هرم اتكل ذه يل
 1 اهداتمي نال ا منهن ىرهولو اًبلطمهمارإ تحمل

 ةا | د11لا لطم هررشسو دالالاو دن همك

 8 0 ةزلصئدإانتاو هملتباذ لوكمهند اذسا كوم تاك

 : ظ هيديعد رماد سبل هنما هاعاذ و رظاللا
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 نعم <كم
 ف انلا نع مسامع دا روع نك عم راك دا زركذ ادد 05 «سزيرلم درو بضل فعول دنلا وشب 5 ف ْ

 بس وعو دئاطبلا ع ع بزعم دوعن الصد ظ
 عر ذراع ةميءاووسأ هما أ 4 نعم لااا [ن 0 ا عا هدو ا ا نر روبل د ا رمصلا نام رومو هش ظ 2 هرظن هدر ارم لعب رصد ةلّبعلا 0
 درعطن ماكو ربرسسو ليسا: كد هاضعارالل اضع
 5 تبون سارععلا 0 ككذ الل م
 0 برس 2 3
 اهبل ةر ؟شسا وأ مب 5 دبش ع الو عملا ذكي

 0ب هششو" كبس ل كي لس 5 شم 77 زوي نع داج نيرا رنا مدعمل ورمامألا ةرس
 ظ علل ةضهادم عم هينا ص ول تمل ال لس كتل يو اص الو تملا هاا, اح هالو ةأرتلا نع همس | هن 3 يا 1 07ةلجأو ةنسمد أ باو تامد وسمو 0
 ٌةرع هد عش الا ىصخللا بلق و هرعش صمغ حيرلادا لاو

 0 ملال منغلاو عباصألا ا 0 و بف
 واو (سداوال لمعلا د ه] سو لياسعلا ملمسو
 عرب مالا درمو تاسا ا صوم هدالصو ىعادد

 أو هينبع زطيقتد تبسوأثشلاو ر ؤ شبع نم عب ملاذ
 5 مالا دازنهسأو نط هنج + هرجحال سمرا قوانأ

 ١ هب بزيرسإور نعيم دعى نع هس تاما نع ْ
 تكي ناوإلا همعاجاعدا 1171 نسا
 ئاتحاو لأن هزازئزاهبد نير وا سار فوق
 تنك تاكو رة ماركارهطالاو ءتلخ نم( ذا امن

 هصولاوأرسارلا '"عوطعمروأ هريعص لس داهرمود ظ

 نس

 جس عسي د مح 9
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 ارلطم ةالصلا ىث ديلاب ميستلاوروسلاو ئالاتعوال ٠
 رعاقر مظل ةالسصو اًملطم برمع وأ 200 ظ

 00 وا لطم ئبسو | صم ىلاو ثدي

 ملغ د جبش مل نالْساَمهْف طابواع 1

 5 هرتملاب ةاسلا لسا
 7 دج ليرد مرت كاما هركأك
 دناالا درع للا فت بكل ءائندا نمصمال دااصنلا
 لوريل لعد ن الا نع 5-5
 "د كراس يرط «هانعا كر ولوبلاد هنوف

 اتا 3 8 انا قولو هندولولاالو
 امالزاوج ع ف روم ليبعوأ امو ةالصل
 هش ماب ل 2 _صداحو 0 دلوع 2 هرمع فال

0 : 
 ندوه /ناولاوزنولا بمأب لدول هبل ىس

 عرحامرتكسااذأث وو سسو ا ةائعا | بجاو 09
 كلثومو ممتد هإ ننعم ضرما قو

 انك هنعاو هنمم مكرر ناطر :مياش انكر
 تشوويب ري( حار هت ىو لبحر خموسو
 ظ أتاكم كس مس (تماخب هد

 يسار ىوسو ممالارلع البيان |
 6 لزاولا تو رومالا أي ايوعبدملا ف

 0 اقمركدت مميت او رص لع
 َْم ارادت إ وكممذهلا ا ماسلا ىل دوهدإلو

 92 يوموملل حبو هن ؟نضر تشد |
 هيئانوارئرلا وا ف تلنث همبان ىدتنملا انف

 "مما نسو ةرئمل تشيالو كنه انف تن زاويرع



 1 مروع

 د ةمالسباه دمجد سديد رمللا

 - انملاو برزلادرهقلا سجد

 ذا نارتو هوذا دس علو ةماشب
 زوجي لد ال راءرذ عرعم ادعاذايناص
 ١ 2 ع هدا | فام جم راسم اع
 000 رام كس ل ضلا ىشد

 1 3 داك اوإرلا قلولا
 ا 9 دراحملا لن فق عبرما

 لاولع ىاصبال :ةمل كب عابرلا ام
 0 1 ل ٌثرمَملا رمال ملاو الملا
 :الواحد بو ةمشلد رهزنلا
 0 7: تاو ةرم رم رواوملا ف ا

 5 نم _بحا وميلاد قو ىلا ةزكوال حمو خفت

 اداؤر نيك هد دىججبملا ةيتع نسنو مكب 01
 . ضرما "نسا نب تل واذع ونم نزعل

 0 حمالال-ةبيردعلا
 بس مازملا ضر ضو ملا قائعاصم مجراو

 رسل: هزل او لضنلا كو ضرلا يي
 0 اوتسأو كواطو سوزع »نيرو الصح هند ش

 ٠ ىدخو هداضح جد عرضا م١ 1

 ا 1 رثم) ديلا ال يح يضْتسد .
 دفع ها هادا نوال“ هرم تيس 2

 اورمئن ىدحاو ل 3 أمهراو عنا ثلا ىدحاو لوألا | والا ىدحا

 ل كوالعرما كاد وا عفش كىرحا ف: هارعلا ر

 ؛اضعالو
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 هذا انالظ عرشس وأ نففن م دهشتلاد دف سهول (ضدال د

 هعاتم(يملا ىلع هنرمدق عه لشن د امس متن وا هيلغ
 ةناابكد داتلا ىلع دمشنلا 2 مرسم و اب و'ايتسا

 ملار خشا !ذاو نبا  تيجؤت ةسج ما ىلا اسرهم للا .
 لح سلا ياخير وال 2

 ل باهرا لاصولو ال لتبهو ةبادلا ىلاعأءإمملا
 ١ "هاا صيلع هالصلا زنتعال ل هلا اع . نوح ٠
 ؟فضوالا ىلءلجل تابع ن وكم تاالا ٌةْرَضاَو تاك
 ياعوإجلا ترط تاكا ٌةإعلاولع ةالصلا اما
 ”2 اج ةباداا لع :ةص و الوا ريش و ةبادلا
 ةزجعلاو لمحل اىلعزيوحج لئغلا نخاماو ضرملا ف
 هنبنول و نمزملا حرم لتفو نرد هب نيب ممجولو الام
 كاثلا ئدهاو نع هب هامل طريب نيتمكم
 ملسولور اج هدرشس دم لها فانها داذازك ناكم فاول

 م وي ولو اهواضف ايهزلاس دف كص اخ نع ةدابع
 دن يف هواشلا و لاجرلل "همس مع. ةازئلا ال أصيخ

 ميلان ىل اهرحان بكسو نسور ولا لح اشملا ٠
 اب سالنن ن طاماضتو نافالصا تافاذاوومطنالو
 مي د ةبانكلا ىلع ذنس اد ةعاجلاو عوازم ىبلد
 ظ 2 تبىلج تازلشربام :ركر ضدركخ

 ممم مكاو رثولاوٌدسماخلا نيب و اهرمد !يالو
 ل

 تاولصلاب أه موعلا لمي ناإلا ديزسل ا ىلع دماعد
 1 5 وا

 اد ةعاج جي دارنلا اواصيب | ضمزملا ف ةعامجلاوكرتوأ د
 اجعل اوزنولا ف صيال ورتولا وص ماما ابأرصب

 تيب اي هماّمورئولا لصد هرثو ثاضمرم يي ساخ. .

 : مروج سدعلا لاح: ف
 نكي ناو يريع هن ض
 ةبايلا اح رليعل افط
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 نا ا
 ان افا رطتب تنال هنا ايد عرشس ضير كامدا
 رهو رلا جميل مامالاب ي نتْندو ٌثدحاو ةميلست
 ةعارإل هل مح كر. درو دل ظنتم ىرتدا زم .غا ام أشال كصزاو ىرحا اهلا مدو ارقد | ةيعابرم ريع ياه دصوأ
 سرك الامم مطب ال نس ف مد (ئلاورمعلا قالا
 لين ائم لو رامنلا منذ عيررأ ىلع ةدابزلا هركد .اردل | ليسرمامإلا لنحو تميدا١ذ! هعمل درهملا
 كش مالسلاو ةالسلا هيلع ينبل|ىلع يلصيالد ديت
 اهرنو ةمئاور هللا لح مب مالا كف كوالا ٌمرمخلا
 و نم قلوملا نف هرم ةثكولشلا لا مافات | طتسمالو
 " ”اخاذاو تمثا ناو ةرم بيزعملادرصمل ادري ا صنم و ب 1 9 ' ١ "ال دنع | قرم اشملاو/ ىطلا قص نلد رضا ةعامج 04 اهدمظتن ازا هند نذا رمق لصيإ لس عدزع
 بلا انممسالو ال الاوان ا.ننسج هلأ ضنستال نجلا تود
 - نهلظلا ةنس ئالذج عمبال لادزلا لتبدأ صرمل ةيعَبلا
 تركرالو دعمشبلع اها م دعم هّقد يقف اي. هنأ
 ١ رافال ةررونكم كد دما مذيع مج ايلصم
 ٌنما[ذاورهظالا لع ثالثلا كمدمانكو ازضد كمدا
 . كصوذنلاب ىئايإل الد سره اشد ولت تولاتيوف
 قرر يح دود منام ماماب ىدشاولو عمال ولع ادرؤسم
 حعدنم هماما هل مكيدلو همك كردي ل دسار
 انهن ,انيدو ,ادارثولاو ةسنجلل ضو يب بَل , رٍشاوئلا اضفط با

 ستيف ٌةئسو جاو د ضف هنسلاو بجاولاو نعرلا
 ثيشاوا دولا خاضا دال ارتوب| هنارل ان ملج
 اتسم انلخ كفوا مس داملا تدد 23 وشنت تاودأ
 ةلتلإلا تاوملاد ومن أع 2 مط رمس لود بيلا عوسألو

 ا”
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 ب. ما

 الملا دانهو اطتسلا فا طوقس دب ةوسيال اذكءانلا
 ةمازلا ممر ساومل اراصو تم ناف فوفوم بيلا كب

 الاف تاراضيلع و تاهولو الالاول ص رهط اديب

 .ولا انو ربرنس عاص ضعفا ص ل عب ةاانكأأب
 ” ل نعرمج) ماب هشئرو اهاضمول د هإام ثلُي م

 2 دلابعلا ىلع ىيسلامذمب تاوملار ات نوتجيو خا
 كو هادا لسا يفزع ليل دذسبو عصالا ل جرل
 أعصزم هّمافام د ترم صضمبال كميل نمش انو ام
 تقرلانؤ تاو هرفع دّدرءا_صوف ةداعابرم لبو

 *-03 ويلا هوه يا
 اذا مالسو لشْكو نادت نخاو مالس دعب هل بتك

 مي كرك ركت ناو ايم بجاو كرب اذلص ولا نك
 دوشتلا ىلع دايز ةسلاثلا ىلا ماّينر بحار لح
 دوتعابردوب ملكش و تاع امد رطل روم ديد
 املطم أمي بجعب تبدو نرضملا نيينمملا قة لصلا هب
 دينا هماما ويل دضمو ةمسإلغ ةياورلارع اظوص د
 1 م رسم 0 6 هماغأ
 ممىلوالا دوهملا عرس ىحاللا اذ د بَن أدام دقن
 ددعسو ةلالاو اجا ميش جا ممللا كيس نم نوزملا

 : ُُ لّعو دوش ىنتدومملا ىلا داعولذ وبيسلل

 ””لام داع رحالا ةمملار عويس او هالوك
 ند لونع رويس هديه فاو وبيلا دجتو رمت
 تعمل دحتال و أشنا ةسداسمدو هنهز اذ
 دحعتناو مسو داع ماذثع ةمجارلا ف هقثاد 9

 انمكلا هلريصتل ةسداساعبلا مو هضرفاع ةسمآ
 دوت ارلا مْنَسلا نع نابونسالوومسلا دج دالفن

 دشنإور ىعياوبهس لفنلا ف كوالا دومتلا كّرولو نضرتلا
0 _ 
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 و
 طا ةزعلذ رنج ودل يول دلع متتاني هامان إلا يبول ديه امن هوس تيه وص ةاواذأكسا
 ملم اردهالا عم اذ ؤدوم جرت ىيس دوج هيلع ماسر ل لعوب ولاد بو هسميرتعأن حمل سل
 ايلي اهبريا وطرب ريصمد ةيمِْهْلأا هونصو |طسو
 وب دوبسلل ودود ٍتمالاو دحجت نا
 :تل)|إعرهلطلا ىلصم انس ملكتي دأ ةلبملا نع لوح مام
 سونا ضلع ماس ادد نجرب ىو ايا اه
 فر تدمي الاب نع بسرد تاكدا ةبحختل ادلع دا
 حيوا انا ظف [شملا ةلص ف تاكوأ ناّمك,مرهطلا
 يل لص ا م داع كت كي | سس كسا ذو مس كلو ةردكللو :ما د دعبصلا اص نج ىتيلاو مضت
 هلم ذاو اص نول صرحا هندا هوب مضوم لك ىف داعشي اتلاف نحلاالاو تاكثنا هنظ لاب عز كحاد
 علو ءارتم كشلا هلا مسشجد نر. .ا دار هطلل >
 بباارىشلا روصو ونرملا دوعن هرزع بجو
 هسار تارمو دوا دصا صن هيرو طم وأ هن دانْر ىاخوأ امد طقوم ماعلا هياط ضم ضيا ةالض

 ثأر مايا نعمه لعرمدق مام 2
 دم ضمحا هدوع امجد ادع د تو ماعلا ارو

 ا درججد ىلا رماد دع
 .الاو دوك رم زم حا ه دج حسب نمط وهذ
 السلع ا تاير رادومملا لشد تناول

 تزكوءامالا رؤس ناو لتضحا لوالاو هسج ولع 1
 هنسسيرود لو ىرتشملا ةرلعو هنعامملا طمس تاونلا
 اتاك دادعا قينرملع مَيشاولو ,بجاحو هبل
 تاريعبلا 00



 يت
 تر نمد نجوم دال هماليال يلب ىامل تارا
 0 رطل سل د,مدنأمب ٌميدّتالص
 داد م |رمنصم يوم تامر امل امالاب تاكولو 8

 || منير اكالا نمل ورااتذلل لع درججلا و عج
 ١ 1 0 وسخ دم

 ا ٠0 فا طوبماو طشلاطلغملا قةلموفإلا و: 06
 ا يلو داون كاس ةركول ١

 ا ظ ةرالز ناو سكاوضَق تايهوا ىو هيلع عاول نج نمو

 1 0 ىفرلل ن هالجروأ هاري تعطق ولو الة اص
 ١ 1 حالو هربا هتأكةرادط ملص تدلرحبهمج وو
 1 : 7 تبمإب لاطنناواطكملا مرازمجتوا لفعل ار

 ||| فتن 3 ا ا
 |١ [سو ةاسالاو لاو التزم اييلارا اها طرشس داصو لوا امهم يآ
 ل 00 ريكس نيب ةججججوفو دمر خللا طورشبلا
 نافل و 5 يع جرعجللا ةحيس ايدو مالسو ديمو دب قف مال
 |تلصفو سو صو ليزتملا» كح تجانم ضد دا هيلع ةالصلا برعيل الها
 تلعلاو قاقشتالاو ماو + تاومننادا اضيوزصُباحو ونبم) يمر فال
 ظ مولا وريطلا داويضلا راما ةينساااج ةوالتس

 > ادمو ةَسولاص نكت ل نا يازتلإلع وهو الص قر
 ظ مع ال :اقماما .:ماهعيس

 ١ ةالضلا ف اهالترل داهدجت هبدتّتبإتادال
 | ضلوِس ةلصلاتدْما ذا ا

 ا : . أبطةالصلا ف درجتي ار, ىدودو اجر عفا

 ١ + د إو عموسلا عسر دديونيإ ناد كال | 000 9 ازا بار نرسل لع أصم كرد
 | تان ودءداعاو نعم ايد حرام :بناباعم ْ

 1 ٠ اهافةلصلا طخ اعد ةاسل رع نناهالات

 ا
1 



 0 الا
 نيل كو ترركت نيل خاهريركول و ىرخا دج ١

 ةدحارلا تبون كللاكببسلا ث لخادترصدال دحاد ا
 كا نصع مدلل | ضتناو بموت ىساو اهدعباعب الصاع 0 ٠

 الدترل يوكرخا بجنن لسد زموجد ار فبو ديس و ضا
 عرج هيام هرسكو د سكع إل لأن ندد جماسويلخ
 املا يتياوأ دبا مهب دنو ركع ةرزسلا أب ةارضو
 بنس اب نهتملادصدحاد ايس نجت ذب ع يسول3
 ١ ؟نئتلو اك متمأكا 7 وم هاك ضرس فاسملا
 صدام ةداتملا اعازسال عم طسولاربسلاب احيلاتل و ماياذلل

 هتم د ىونن نإ مخه امل اص نجوم م يضم ةماا . وتاج يوسوا ماش عصوملخ رد قعر مج | يماعرلد يعايزلا نب
 تي 'رلوزمسلا بوي لي اهون و عاب لخدو ا هيارإل ص سم نأ ني حلا كيل وا نقسم غامنصو بو ةيزجو رس نكمنجدا 1

 كفن(: موب انوا بيرح نرخ سماك و عي *. ملول

 "الاف دره نازهاسم اولد مالا ثا هوم هيجا لها
 هضوو )طم صّيمل ناو ملنفم هأرمامو ؟شاو عرف
 . (اقاذأو حضو ذولا كزهارملاب ميلا دتفالا حد
 بلوضي نا املا ”كند حالا ف اريل مانع كالا
 نمالاجنو ىسلا.عجايوزماس فأث متالصارما
 تن اتقول رضا نيل مينفن خطسرمملل وال الاورارتفو

 ندلا هدراؤالاو نامكرم بجو ازهاسم عدا ف تاك 0 1
 0”' 2 ةولصالاو لنص ةماقالا طر درتعال هام لطيبإ لا ظ

 7 00 ريجارويدصو دبعو ل ماعجانلاال توتا ةيررتملا» 00
 الامل باب لحد |رمس والا يكتب اضتملاد ممال ىلع ْ قعدان اجا يةاؤال وكن ] ظ غلاة زب مياتلا لعزمدبالو رجاتسمو ريماو عدن رم شوم د ا
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 نحاس سال موهزصملا اًرصمل طركدو او دحاح مكب ض رؤوف
 هخاصماصال هر لصناابوهد هراتموا اءعيتل كك هاه
 م بطل نق فلتخاو ايما اب ةروماموا تاطلسلاو

 ليش ليلو قسد كم حم بأن وا ظعالا ءامالا دج
 اقر انلطم ته دزأج غموضلا ليدي انلطسا
 قضصاعلاو ا طرتملا بحاصوأ ه نيل ميرصع ل تاد

 ًامروهر تصر ةماعلا بضد و ناج ىذ ف هأ تذذالا

 هد |ةنيلذل مولاه ب تراجد نكد م
 ظ ) عطار دحام مف ىدوتد كاؤرجبالو مسوملا

 رج : لنا نوكو هضم ديف
 نجي نحو بطخرلذامأس وا امدولو معدف منت ةعاج
 كلا ةععصر! الهوا ربعك ممالالع

 تناتطخ نسو 2 0

 1 ىوس لاعر ف4 ثايلْمأو 0

 داش ل نى ناو لطب هدوعب تشاو رضن تاهرمامالا ١
 أينطحرمم| ( لخ يلد ماعلا كا ذالاواله دوك دعب أومن

 اضاتدالطرشو دعت ١ هب اعصاب فصو هبابئلغوا

 . ةزاطتحو غوادو موك و هررحو هحعومرت ةماكا ”

 فوخو سبحرم دو ىلا نإ هئرع دش و صم
 ل تلكموضو اظل نا اهنئاذو دنادش

 زانت زاجل اهرإعل امهاما تا ةمامالا حصبو
 ' ريل ةلعدل رمح لامع و صديرمر ليبكو

 <لصفنا نانامب ىس ةانضست ادصن اهب اله
 0-0 توعمورؤذممل هركو ناكر داس هاد
 ناكر دا نمو اؤصنما ازد هصمإ ةعاك“

 ةيصدبب دسعلا , ا [ميونوس دو وأد
 اهائىلا م لاكقأو ةدلا صلف مامثلا جرحا ذاو اريظال را



 0 ظ مب_ كن ظ

 ماكو طولا نيبو اصر بيرزلا طمس هستئاد اطقالخ
 ىسرجو و ررمدو بره لب فره الم أ يدرمرع ٌةالصلا نق مرع

 سلجا ذا هددد نيب تاومو لوالا اذالأب عيبكؤ واهلا ظ

 يي اب حته ناذ بطال رع صد نأ ىيسبالرتلاوع
 ٍظ |ذا ا ههرنرغسلاب ناب ظن أج مل ابىاسمو ناطلسلا ندب
 صال اخد اذا ىو صلارظلا تدو عد علتشصملا ناره ع
 مج هزل ىزد ناو هتسمزل وبلا كك ذ ذعنم تكلا كرد اذا يون
 ايوب زهاشملامدول و م»تبو أ يفد لت مولا ىذزم
 ايإلاو هب كيت غرام قف نيسج بطن ةماقال رشم
 .. ..+ "نب دن بلا تيا:
 ةرانلل ةلصو اتعمجا اذا هذان )ب ورإع م دّتخد :لئلووس اطئارشم ةمجلل راع بج دمرلع امئالص بحب
 كسول بح راك فلا موب بدامو ةنيطعنلا ل
 ١ همرطدادأو هب أْث نسعا سو هبييطتر هلاشغاو
 جيس ناوةنسأمهللا م درخأو "هناىلإ ىلإ أشام ةجورع
 هه ناو اهل صمنقاهدانكو انلطم أله لشن الد لهي ريف اريجربكيالو اهملا نيش حبازضاب سابالد عماجل
 سمألا تانولد لاوزلا ىلا 422 ئاسمرف د دز أح تيبلا
 0 نيش كرع ما راامالا بصدو ث ده امئانثا 08
 .اينلانيب نلاوبو ةركر لكنو كلبرعد هبادزلا هد
 علا ديرو مكرب هروب الربكي نا ملبس 'امالا كرداولو

 الك عوكرلا هيربكي ماهالا ناد ريكي نا لج ماسالا مكد ول اك كين
 |ذ1الا دياوزلا نف دي دب مهرب دربكيل ماسلا ىلا دوس

 ةح :رطخ نق دب يقلاب.ادببو كو عم اونم بطخيلف
 نإمضمو ئينرضلا ةبطخ يري كللابد حاينو اّمشسأد



لا درت داربكت عت ول غيني 05
 مضر يجن ان

 ةثدلص ماكحا اهئ انل2بيدو ةرشع مب راربنملا مولود

 تنك دوب درمآمالا عم تاك نأ عرحد اهلنا لمنلا 1

 مطمض ىلا م لاوزلا ىلار:ميزطودو أخ افنا مضاوم

 حان نوح انه ناكىنمالا ف ءاكسحالا هابي اتحاد

 ”ناينددي دو ةهارك عمر هذاعالا ببر شعل مارا كل ام ىلا

 2[ عيد أبيع هاكأرجح ات بدنسو امن املا ق ارح

 اهبعو ةفرعمرب ىلذلا وعد د ىدرشتلا اربيل
 فرنسا ريكت بجو يئجرسبل (عنينهاول اب اهشت
  ةهصسرع ارهيدا نوم مع طال زبكا هدا قرم
 ضاسرنعمو معه مامارإع رمل اصغر ةفرع نجل نم
 ل اًملطم نيد لس زهد بوجو: الاد ةزماد ا يدرفو ا
 . تاودي ْموْلاَِج اب و داقغالا هيلع قرذتلا ماياّضا
 امال 8 00 2

 ب امرمول ةِيلْدلاب مريبكشللاب سهلا »
 -دنمغة ميل نان 401 انلأ لم
 سيحو ةماقاد ثا ذ! لبن لتلا/ نفكر تولسكأ
 سيال موعد ' ةارملا امه ليطيد ةطبخ
 وسلا ى دارهم انلا ٍلصمامالا ضم تاو

 نفسا أع دره اة : عزملاو مظلاو حرااو

 ارا أفرج ةريوصحو لدرمبلقو ةبطخو :عاجالب

 ة اشم تامدأتتم ماياهخالش دو ناجىدازم

 نبمضاوتم نبلل هتمزعؤهموا هليسغ باش
 لصلا توم دن د ميسؤرم ىيسكان ىلأ م هلل يمت أخ

 هاعماس و دولا ثد د دبر مجورج|بدرموب كنف !

 ا كيّمكر ظويطملابو انمتصلاببومتسجر ىييسلا 20
 فرحا ةدلص بأدب سددملا تيب دامو دبسلا نه 2

 252-ظ- 7



 ويف

 مرعب ةءاجج لرع للباب د هيلع كصح ط د اجو

 | تالا ع دددملاو يف
 . ىرحأب 4

 ٍتبهذد

 ا هموت

 3 0 م ٠ كل تام
0 7 5 

 ةاهتولا 0-5 ل ل

 ليمأ عدو هروح نقرقسب ٌكاماعع
 د و

 55 07 نيلسملا عضرو هانيعصخخ

 8 1 مه هه 2 اس ظنفد ةظيلغلا 1 ماع 5
 اَيَلُطم لَبَحو و عدوان

 الد قجودو تام اير د هيدمدع :سأو هطمدم
 31 دراسيد

 لاو 3 30

 1 ا ع
 ساخكي 93 5

 2 مهكحوب ءرتك م

 ع هنرم 3 لحام ديب 4

 متع 0 ام لان امملا

 م نمد جرس هيدي
 تشب سا ثالث عاضما الجميل
 دو ور 0 0 10 دامدال 0

 و

 يي دز



 هج رم د

 3 3 مرجاسم لخرؤم لأ و هكر هنسار ع سرد و تاغ

 00 اهلسع م امدز ع حمو شمر عرف صر الو عرملم

 ظ تال لع كادت اوع املارلظنلا

 عنمذ توما ال لسعلا: عسب
 00 اجو وهج نبا تسمو| هروب تددرءاول

 ا شميل ندا سار دج كسك

 همر طنا نأ اجيحالا لسافلا شبا تاداناخم لشن ا

 "1 ءازجا ةنبزغمب لنعولوإلالا عع
 0 هل نئكاىم سو رضع نه دب الذ اتملا ف

 : وعد نول د هسا كث ةماملا هركرد هذال د صحو

 4 اا أهان دش أم طبر "هفزحو ةئافل در اخو
 ديهوب امامه ةمورضلا هرانجو ناب اشو هقيالإو ا -

 لع عايوبو سنع ه اهبل رازمالا طسيو ءفاخللاطسنب

 لسكر دانس هدب ىلع هراس ليو رازنلا

 د انيللو هدقؤف اهرد صاب ويت يعص اهرمتسا يسارع
 عناششنا ضيح نا ننكلا دعمدو .ةئازللا تع هقؤد'
 1 ذا عمك يط ضشونسو هنبدةأماك - 0
 ددحأو بؤ نف' 3 ناو نأ صدد

 بيم 3 سرب ا نمكلاب أي أب

 ادويتطنف هع بج نم ع أ لاف م مزعل و ص صعفو

 ارم ناو هيلعانزكب يوعورلع ديول ملا ف
 نسب - كيف منور جزم هيأ ل اوالام

 ضو هرلعالضلاو ديكو ميامسلا كيما نأذ
 منك أبو تيملارم نأ |طورتسو وضح[ ةماقل
 دريغلا|ّيسَسو متاع اءلكتلا أرك سلا مام
 ةأهب لنح تام لملك هد اهداعرلاو الاد
 صفو مم ايسازك و بيرل فاول نا ذا قيرطعاطقو



 مم عيب
 31 يم ةل

 ىلص لال ضمو اهدمب يثثيد طمش فدان . هيدي فري نازي كي ميرا يهد يوبادهألساقالهيلع 3 : ؛لل مو عضبار سنن لحلم ٌقانخر حالممإلب ظ
 5 اناركو داهم نتالوةارتمالد ةفبارا ده دوت كل (ل ا رد قعد (كقلا دج مسو هيلع هللا.
 ةرلح ةؤلصلا ف م دتجبد برا ام دماضالا ىلا لك يصد وكيع هللا لباس تصادم عج تاد مزمل ضخالا مدقدو ىلا اصلا دارا ةزياشبل م تّمجااذاو ٌةولصلا هتسأد ةعيبارلامامالا ريك ظ ظ : يعباجولط ةمزعلا ةلاهضاخلال هم وربكيل مامألا ظ رظتني قوبسلاو طم ردصلازجرانإلا معدد 00 (مفشم| ندا شمو ضد هرمجاو اطزحانل داضجحا مهلا ْ 1 نيشلانإ "اعد دمد لومي لب توخم د صلاه 0 رفتسيلل ماس ذأ هم ميحد عتيل اسم
 . هي ند تكانه ناإ ذاالا اودؤيمل تااللاهلد - - تثسرلا' ىف ماما" ىضاقلا *ةببانوأ مداطللا
 مر مدّقشلا قحدأ سبل نم عر ص نااخ متلا هلذ
 2 اذيملام عزنو لعإض ةواصضربنب نفد نأو عبس يسب تعرمإ م ناو الالاو لولا ةأعأ هضباتب
 ملسّرسا نأ هرلعؤجدو مشع تأش داو تعد ةهارك ' 0 8 راتحلاو جد اذل نف ىفتخاد ةنمره عار نم ف ظ 1 امزخ ثهكو رزءرطبأ كار اهبل تاو هخعتت نظلا
 ىضلاو عهرلس او هيوا نر دي سولو هيوبا دحأ عم بس . ىيمك لإ صدرلو نددو نحن جودا جرحسو شعالو
 "ب اجا هرمماءاهزعومأم هييعزعأ و دن عمو ةذانمل ظ 1 مما هاذ نسما هانا يعم جاتسلا دنع صا داك ' تا ةيسره نكنيد نفد لسلا عتنست هلو صلف اغوهد
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 مويس ني مسسعل + .2-يربوربا تف هد

 0 5 متن

 ا تيفو

5 5 1 4 

 هيما ا لا 8



 2 ينم 4

 بنى دل مفيش عصر | بصلاو امجزجوم م
 اهعسو ةر اني ل ل حاربكن او هيبم طع دحاو هدب ٠

 دج مهحيإعوصل هدد تاصربحات ووكر بجالب
 أاهلخوتملا بند اعضو لبد ولج هرك# ملل ةزلص
 0 علا أعدعأس ناوزاج ا مامأ ىشسول د

 ةمعطاو لوتدو ةإتملا بح ممل خردو اريهصرأو
 ننوواسو هلم || صددا لوس ةيماطو دامس
 فلل طبصتملاو هيل نبل ا ىوسر غرزملا لو أولا
 بايو مرظالاهرتج عضد ةزجم نمراب ناحو رجال د

 - سابو هنصرك اما عةدابزلا عركشو هيا باش ٠
 لو ئطبال د صصخ و ميو مه رد هيلع املا شب

 همم ج نجالو نأكل وهو هب ىابال نه دش سمى
 لساح ةمنشب تدخر أ ةبوضمم نورثلا وكي نا الا
 7-3 أب اهدا د مجزعو أزطن نش جي اهدأوو قناع

 بجي ورجرأ جب لظ 1 ترهاط لس نلكماكره جبه
 فزحو | غاب هإ تف ولا أكو كتريهو كلم للتملا سشنب
 ٍتاتبماحي جدجو وأ ةجراجتلا رج ولو قرط غاطخو ا
 ةننك ميل ٍصمشو دازعو ن : أهدنع مرتب هكنعم

 نسا نير راشد همدبنهدبو لشعام هريطصو
 دأ ةناذ اسد ةيدما ههيامدم مج لع دجو
 داآ برشسوأ كا تابشترءاد عيرجواصاصضحُ اج لسن

 'ءمدوج و ةلص تو ىنهموا ةمحئواواىوارثر

 انا رومابىعواوا نبل ىطوو نزلا ل ةكرملا نم تن وا



 يده. نو هك

 ادا 0
 - نعو دابا ١ ةييح نم_لاطم دإ نيد نم غيدإذ بأضد

 تاه امام أ ده د مانةصال 74 :
 | فائاوك ديلا ا نذر هنيدر د دبعلل ثور دمو

 نيس 8
 ظ 2 ايراد وللا نضننا دربك را عتشلدا ”ةمالا ره يرنسال 5-6 0
 هك اودع هه مند صرف 0 37
 يدق 0 تئلتحا ناد واهتم تالا
 ىل مصجو هيلع همرزنل ان هجوىمىلأ 5
 ا ]هاما نماوملا بره امي
 5ر5 رتفم باملا دايهاتسو لددهش انو
 206 6 ا . ه4

 5 داثلإ نجد
 1 24 نانلانمج 0 مه هال ومر

 اياد د هد درو مزساو مول لج |

 يد ةيبربن ن نجددو ديمي بنوصتسز لاب فا طقاسو دوقنملام حالو اهوعو نكسلا روؤت دولا
 . وأ نيب هد حاجو| سلفمو| سسسمو يل م تمام تدل | كو ىنس رب اتوب رد انضم نجا حو موا تعاود جرا 12 ىنسب نودرليا عرج ثردر هش

 ل ما ن,منل كبل ميو نضاؤهب ماع
 انكم دولا ني عر سا طبل هج انا أ دأ مون

 ططشسو و راجل هييوازراوسل وا ربان دلو عاردلاك
 ر بجوال نمي كسصدل هكلنفد أتم اهيا دا ةحص
 هبلعو يرزه حبو ير صازاو دكت ف دضد
 امرت يبا م 1 هز ارتم أنا كولا
 يلا ةراجا ريس نع را اي

 اًطياىفو كررمو امال ايه

 0 يعم ريو 2+ حم د 1
: 3 5 
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 م دوا ةيضووأ ةبمل ه منصب هلآمامو ةنضعلاو يهز الإ

 ةتالادجاثل ا سنعاجلن 5ك هاونر دود نع حاصوأ علها

 فتم أي ةراجصلل نوككن ا انماوللو ينل ف ناكر
 دصتل املا زثككن ف جابلا اب ةينمتكك أ جة #اسللا
 توب اعيان ناو حأ ايزل منسم يفك

 اعفنشلولو موسما المج ةراخجتلا ةاورن لوح طسو ةعاس
 اضن د تنو نملوظربتعل ةماس املمجح مم 4

 نيرركخو جال سم لكيم دعوي نسيب املا
 - تفضيلا هو ضاخخشم :. اونو ةأك, بارما وأ تي
 ٌ تكمط لاهو كوبل تب ئيالئو تك ذ هْساذل |
 از تهيقلا شور ندم مراد تمي د ةشنالا

 هما خلانو تطول هو: ةعزج نسنو ١ ىدحإ4 و

 أَن دو ىرحأ نودول الب نعبسو كسلا

 "د ذنحوه ةضيزملا ننأتشا م نيرثسعو "ةئاه ىلإ
 كانمحر لماخم تنب نيمراو ىو ةياماكنف ع ةأْنس
 مضيذلا ند اسس م قاتحش الث نانعو هيام لكنه“ ع

 ١ تق عضاخم تن نرشعي راف م ةأش سجل كف

 عبرا نيعبسو تسو ةبامق“ ك وبل تن نيندثو تس ماك
 ةمامادج قارنا و ا تاس م ىلإ قانغح

 يرئاماو روما ءشلا باضر قبلا ةا7 تا لد
 ر دنس نييازجو ةبترا توني عيش اودو نوسرأش
 "اصح مهلا ةالز ب 77915 د“ تنس

 قحاو ةئام خو ةاتلتح نس نزمم دانا

 5 ذأش ثداث ةرحاوونيئيام فد ناناش نيرشعو

 يلا اف ف زطرسو ةأس ةياباكف مع نإ ةداعن لا
 شالو اهنا ل. فااموهو ملل 3 ةنس أ تن اموهو

 ْ 15 لسيايسراجا دبا كالي معو



 رز

 نال لعمال زر ىلع يسال هجين لم ظ
 : معو وةبصد ١ رعد رث

 قتلا ضير لا ةاكز بباب دويالوا ةارلأ ىدأ مبادئ سمسال يدا طوحو تل | زمربتعا اء صصدا
 - /اوة عسكر و هأتبامةضنملاو 1مم نورشع

 راااسلا كلل
 . غي ةميلا م هزاجر ليهم ىلخ امجد دعب كاعد ٍبضنلا نيياهوهو ونسو ريكا بنا !لىجغو ليضحو لمح
 ' لها قدم لا ورمز ورشعو فاتعالا ربع ةر اهل د
 مينا 7 دال مهد نسب جرام دمي ناد طسولا

 ل ىلا طسو ةاننسملأو ةلا داعي ضنلا ةرد العالاو ١
 شمل ارسلا ةز املا ذخا هنزل هيلا مذ ظ

 محو للا ١ لإ عه ترمز اياب ىلع ةداعا ال ع

 "كلام بمملال املا ناطلسلا طاخرلو جازشلةداعا
 بأ ضدو ذ لحي ناو رع رودو هنيه ةافزرلا بيض

 را لولل ءان ليس ريمملار جا نأو مص بوأ نينسل
 هبلا نومل | تذو اذ م نكربتمملاف كتيرا وإ تام

 ارسم حنو و طسول ا ذجودو

 دو وهو لي بوم ذ مر الل اوأيوجو دا دا اينزمد
 ا "ل ب اض تمد ةراجج نوع ااسدأ ائلطمأ بلع
 نار موتي موب رشعي_لغامو بهذو ة ضد بهذلاو يل امورب | بعر تمص إكن فو شع عبر اهدحلب ( عب
 بج لو هند ةنصرلا لا بهولاو نيم اىلا منعت صولا 'ه مجدد اممئيب د .:زمب الذ لوما رطب ربان لرش هلو ظ . اسلال /طرْسو اطراّصا اهدنا رتل اد ير املا ف

 ىلع__جبو لابربع ل دب نم رعب وما جم نينامو ردنا الا لدي جاع دارسي
 0 ا

 ىالطلا



 . 4 كل

 [ منجل توعو نعامتنم هل وخذ تحاخدالا

 يمانع هنري 5
 تيدر لاو لول امرك اف »باع رهام ا
 افلا ليصل زؤازا تيدادا ناكدرخارشاعللا تداوا

 دعب ةنطابلا لإ اومالاد ماوسلا نجلا قدص تلو ٠
 يد قدص سم هن فو دصام اكو دإبلا نم صارنحا
 هلردو كلو ما جالو رعالربتغملا كيدا هلودجالا
 عاش اعملا تيدادل ضو انهدلشل هإشمدا ىب 8
 هع اممورشع 40 انني ميو

000 
 ا الو هؤشم ذنحأ ماع 0

 0 ذنحأ 0 ذنحأد - نا
 تلا دلل هاعاذالا ةنلا كنون هنمذنحويالا
 حم ص هد جرصضحقح ا
 ني تمد حوبو يراد ملسملا ناخونمم| شمس

 هيد تيب: قامو هريزختسال هر اياز داك ذرخ ةمقد
 همم ىباوا طبجم ىويدف ورد اهبكوةبراضيل مو

 دعلإ |هارشا عارم مهررشم جداول شسإعاعرم هالوم
 ا دمهم نما كخأوهز اراب ابا ات ههمذخا

 هن كدمم 2 هاو مسرع نرد ماكو قا

 فا اهكلام وهاب رح ير طغو هيما جزر انو ديدح
 ”ضاوأ هرا دو تبحر نإ هنجوتسالو دجاوللذالاو ككم
 0. اي ؛ز ةرثفو هرمز و ترقب قالو

 اكدر عر ولول ورع ةراهاجلا
 دعم ا ”ىس هبعامو ةراحنم

 ميول يع

 ةىرلو م

5 - 2 2 - - 0 - 

 م 7 جسم . - و حج ييع ريح

 0 ا ويب د ل وو ير يل
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١ 

 ا

 ١ أ
١ 1 

1 
 اذن

1 
1 
1 
| 

1 

١ 



 :ةبجف دا دلو مهيب نم كذأو قتمب ريا

 : هني
 ااكم لالا مجاب كسب
 ماهاذؤإب حس اذاذلا سانسيؤزع رللدع .الوالاَو

 شاوا اعالج ناو طورشملا ءإذ طوس إع
 راين ادوض ةشمر عاج هدو برع ظ 10-00 ْ
 . كانا هدر" :كول زمر ف نمأسسم دج تا سح
 ايد ربع ةجوولو ثيل هكام اهم هبجرخا |تاخ
 هاعذا ةنافير اني ةريزاذل د جارك ربع نهرا انعييج بجرشسلا نب أننخالو لدم
 ةدلا اقيو باضد طالب عيسرامسؤئسورماع انمإلا
 : باز وقسم هنضحر شيشجو بضحو بصر
 نصر انف هغمصد [يزلا كوم لا ةيلادو

 ذيراع صزتش | كةند كازا هاذ فك ةوا حن
 تدروأ ةَمْعْس هدم اهذنحا ماسم نمرشملا) دم :
 ا الد 3
 اهاغس نارشعد 'هنأم ,ل سمو [نمذلا
 رهذلانملا أميرج دو اتلظم طننوربق نيكني ىنسالد
 0 عج ازخ جارإل نهرا نم ةعايمزلا
 نس اهجازسا دا نه وتلغ لأ تيرا تحاصل [حالو
 . نشوف دال نيرهدربت ضرع ثرصا داب 2 1 ةياور نفديك مزاحا ثادو جاضر ارتعي_رْع
 ثرنرمو تاكمدوإم رمد عد وع لماع - هلوثال ذو
 اةئبوهو رردإ [ببس خيمو ون حرع ةدهاخ أبان

 5 ا ل كمي هس 1 ا

 2 ءأنم )1 اىبإف مق

 " ضاهعاتباوا عسا تأو

 - ا ب ل



8 
 ةةير

 يش الارث وامد فغودضبم يزملا تعاد كلل
 نصا عتاموطلا تزاجيرمهلاربو مئاهيفدد لتطر

 بلارشملاراغو ايهرتعز اجو جد كلاالو رمط تاير ولا ١
 ام داو ةيرحوا هين اكوا تبع هنا تايجرجتي عقد

 شاَواءنإ هنادا بم ةرنركو أع اب تاداهداعإ

 نريده راكاذا الارض ب اضن اطعا ءركوال_يثاهرا
 ةذر بأ ضءالكص خيال مهلع هذول لابع بحاصوا

 دامالسالاراعلا بيرم اهنسو | جوحاو ةباره للا الا
 اق دنا ]يعش دال كلوا مع لام
 تاوافانلا ةاكزنعف دريوجالاك أ تحل ةسحدجلا لهدل
 توه ل اسالو فورم جور تاذزرمال طاذ/ الا هن

 هف دص تس اي ناجةوسكل لاسؤلو ند هأ نف

 ب امض تهو ةاككرعلا نفأ هجوم ٍبعرطنملا
 أ 5 رتجاحت انصاف باضم وع ةرل تم ءأ عر طنلا مود

 ١ 5 د اهجرجو ةدرضلارهزتع جو ميدرمل ناو هنيلصألا
 00007 . لادم لاملا كو تهبط قش الذ عسيمال ةنكس
 00 هتمذذ عربعوريقنل اان طو هستقننع ةاكرلا فالدع
 ١ -يصعلان والا ميعو تجوز نعال ارد اكولو هرلورمأو عردمو

 ْ ا 5 هيلعبجالو ءناص د ىضمال بقذ» هوعد مجالا د لأ

 ١ غاصنضر [بياميسول ومو ةلراشم ديمعو

 دو ريو أع خاضو أبر ادارقبوسوا هّفِش هوأربنم

 ميلا عفدو سشدعو أن امنمأ جرد نيصيرأو انلا عسام

 نئرطنلا جل عولطب بهزملا |عنيملا ف دزمانضما
 بحتتو هل عبجالرلساوا رمددإ قؤإ هيه تام
 نيرجبلا عواطر م ىاصلل ا)لا وزد ليف اوجازحا

1 نارطنلا مريع همدئ اذا اهوادا عضو نيمل امو 5
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 0 ا



 ا

 را ال و
 نير ينم (ط نع يطنح نطلخ تراخ إد د علو نيكسمتلا منة رص ف دزاج يش هزما لع نكس لا دترطن صن
 ظ لعمامدل فعبالو ءدعالا نعي اجرياتف ىلإ تمددو خلا
 كارا: نامل طنملا ”ةقدصو | تيعاس رطنلا ةقدص
 رعد ىطد ةددص مدوادج لا خدلال)
 صام و 'ذ يمحو أ ةميمح تاطغل |! نعك(ساوه # هم را ا ما .ناج
 ل[ صف ريرايم موصيببسو ةبملا ع سرصخيرمتع نع
 | نيؤو اذا نا ضير موصل ن مردويه ررهثلا م زج وه
 وهل سهدئاطملاو نئمم اذن ان جاو تار اذكلاذ
 يلا وا طررموص صعبه اوعريمك نه ومال لع تيد

 ص جانعر هس عضه دب هسا مم دراعتع ميقم
 اتيئفاباطكلاو ةلاملا نآضمرم تع ودلك
 بأ ىاصواو وتندالا كشللا 9 اصدال ونمت ةذلا
 هتينوأ مر مطب ارزدا جملا نق هع عين هرل را

 ] يا ا ةيبلاورم املا زمرنمدال ا فا ؤلإ  مزمو ؟[شلا موب موص
 ا

 بلر



 < ا ع

 اضصتلاب ومغممربع امهم لنه الاو هدم متيثوف امر
 نطئاناف ماض لودةورطملاوأ ناضمرم باله إر
 د رلا ليدرطما اذا اج جادملانلنخاو طّض مد
 دهشأ اقملو وعدو بإتهو ةداذكلا وعم مدع جارااو
 . و رمرعطإا 1 ا عمم

 : ,مل ظفلو ةداينلا باضد كلل طتسو بات ثذيوؤ

 فار ةنيز لويد اوماص اهعركامن) عرايس فكرا و ىرحبلا
 بث مظح عمجئإعالب و ةرورصلا نلدع ل يدا ومد

 اسس ب دضئراعزم مامالا يار نمز سوهو مهربع ل ىلا
 ٠ 3 نادهاش صم طائل لعروس هنااور كرس درمب

 قضثكوعيلا طبارتس ع [سأ دبحوو هب ىتحو لالهملا

 تيل دعوني هناك وصدام يو طال
  ”ةاتضاورطنل ا/كتالآو لدغ: لوقدورطنمل | لح
 ”ةزراطرشملا لها زل بهذلا ل عربتعم ذع علالمملا

 ةزضيالامو ءوصلا دمام بتباب بزعملالهأ
 ءابعيمطلخو أ ا يسان عمامرا ببركسو | اصلا كا اذا .

 ك1 لهوا لضااوا جحا وأ نهداؤا تاخدوا باب ذدأ

 9 ضخما دعب هنيه ف ل قبو ظنب لزئاوامل ثحاوا
 0 هعسن كنار ةن ذإ ف املا لهدواقرلا عموما اذ

 و هنانسا نيام عابأو ! جوج ملا لا ضد عرب نمطوا

 ه |قلجاخدو مأنسأ نيبزم دلا جرخواةصخلل تود
 همصالهداوا مر أخ هفرطو ّتروزم: ذاجوعلخدأ

 * رك ةدعل اهلل فأن جاجا [تمادنم هيفا
 ليل د عرلا نو دارج عقاجرا هيمتوموللاكروا
 :دايإيلحا يراد اوا لانا ريعم هميم شا دوا

 أطنحطدا ناورطيس مرعب اس قا ذدا ادغول و هيله



 ظ ٠١ ى اي
 1 وي وب اا
 7 0ايام وفني | كيم ادا طئمساو ا
 :دارطم هتف داو كافروصلاو زرع نه طر | لطمالو امرصوإكك اضهرىشولوأ ءاصح ملّباوأ
 7 1 كرا لتهوا نابوا دنحا هنمبوأ تيما
 اكمال |ءاهوجواممري دين اعسن ناريحالا و طتض قضي زترل ثلا ملا ورجلاد1ل بلا نطترظضادا ١ رض اًرمانو أ ةنيوجك نك وو ا تاضمرم ىصرتع نسف فا
 52ص 7 اذا نوير نمط رضفد ضياع أ
 جاما نورا كونتي ديس مسار ىو ملب_
 "و كدا نا يسلادح دحا نِف عمىجو || ذا كأضمم ف
 راد ضد ادع كاف ند رض راحو 9

 ن اذاتلطم طن جرحر لا هعرمةولورصاظملاك
 هداعأ ناو د نبل يوصل كدت 0-5

 ناكدا اهماعائتسا نادال لاو علا كا
 لبد اع نافل لسه نأد اجلا د فرمتلا لم
 0 اسامه هداغا ناررطنعنرل
 أنا اياول و دسم منذ | ملبن كم أذ عضو! اموأ
 درعا | 0ع فو طئدوتفم هصحشم

 بر 0
 0 وسو براس نهال نمابإ نا هلَبهَو
 . أننلج ضذأخ ونوم دزداسمل نوتلا ف لك تسشن
 !اهروفاأونقحم طنا ٌداإلا ثاج ميم واهداذا
 مصل ةاسم بدو (ضّملا لعاهإلا هدو الود ِس دف
 0 م ل ةيدنلاب بصل تلد هما امن اك عضم نا
 ىب طمل 6هبل و هنع يرترنملا م



 ملاو هبا رنج ردع 1بيرطتبالو يرشتلا ءاباو

 ٠ ىف اكلي

 هيلو هب مرات ناو ئلئلازن هديصرب هتوهو هبلع ترمذذ
 تانكي هنع عر بنو اذكإل هنس حوا ماصناوزاج
 ستوواو ةرا ضرك ةيدئو فاتعالا رغب لسفو ا نيم

 يديد وصلا جزجامل |نفاذلا جلو مون موصل
 .ديعأا قالا ص ما د| ادضه هلي عرشس تن مزلو

 ظ ا كابو ءروصحدرخمل_ذوربال نماوبحاصّن النا امو

 ا ظ نس( نأ هتباردأ تالطب تلدولو ال الا ةراطتالا كر
 0 اطل اس قزنوإو هما ع أض قولو رطتا
 ١ سهول دبع بجر عا هفد حرعوصل ا كونو
 ١ 2 ةرانكالر هيجزاس هنممرب اغا عضم اع بج
 0 لا يرنول مان نكمل طنلا ماضل ىزسولو امير

 0 -  فلمسر ردن اما ف 10

 املا موص مريول البيوس أو ىضف بعرس 1 نا
 اماما و ايوجررطفاو 0
 1 .ةروئلاروا تادطمؤرزنلا ىرنواادسرن) ناذ ةدسعلا نع جراح

 اذا قبرا اصتف ايذنم نكات, ثوكيال ناو جي

 َ ظ رانا ل افكلعو (نين اكارذن تركمأل ثآو نجلا

 ا 7 7 بيجو راموا تاواشمو امن ناك يلاوااهاش تاو
2 

 ١ ةريبع .....اهوياطتاذأسباتن نينمشتت وص: ذدولو كلارك

 0 تاور ص ننال نامل ريغ ذنلاو نيمم تذل لبقتسا
 هلا نعيسلاوواو ناعما لخير يتفد جدو ناكصو
 5 اد عدن أل بم تاخارهش موص| نا هع

 نآواو
 ا

 ١ هينبايد سف ةماوا ةعام دس فك كلو 22



 كا

 7 د
 ِ 0 هدعدرالا عإ ضف ٌراحأمو أر ْآ

 رافال رغد عن جدزر فزطلا نما عم هجوعأل

00 

 ى
 نوزمزحاازشلا جوكر سم 7 بجاورهد
 مظل والا موصاورسسر ند ,الازم عرخو بحسم
 تاقولام د نج ممنإ ةإبل ديم
 ةاوهو طرشلاو اص لبللا لغددد مهيوناذارايوالبل
 داو دبر ناضورمينرناكتعا/ ”:تولك هداج اول
 م مهن ا و ا .صارهس ضف ن انأو تاعالا وصنع
 0 للبر رم ظلازعهو اًصفدهم مرسال
 ا اولا توةمقلز دايما

 كيطذسد ننهرزعالب ةعاس جرحت اذ
 هللا © انبحأ رن معد منو 500 د

 ؛ تنك همم هلاك | راسا 6

 ظ ظون لطم .: شننحو اس
0 7 

 كك تس ا ددس االول
 ثاو ةينب كح ةصاخب لا تاكؤنولد
 داهلا فرن ,يس ناوتعارذنو ا ىلايللا اهب ىؤن
 ون دعا تفاش دهكعواةصاخ
 عمب_صرص  ناوزم نو نوضح نام وايد

 لق غامال اهل نفنلا مسوس اذالو يبوعرنع ارك
 لها عدد اوبرحوب مريملاو (كطماولع ع ملعد

 ءامذزد طنب
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 جادو ةرابزلا ناوطو هيرعب تهزدرلا و مارحال ارشيف

 ناوطرر اطل جرو ةهملاو افصلا نابوسلاو م””نف ومو

 "اهيا نيمارحالا أن اهرسمتلا و اىلذلو فاقالل ىدصلا
 تي ئاولمل ااةرادبلاو سول !اَةْيرسْس جلا دع

 ىذ ع هليل نم هنثوثملاو هنمزمأيلاو هوسالا ريل
 أنصلا نيم يس ا ةبارو ةموملاردسو هيه ثاهطلاو
 8 9 جذور نعمل سيل نمل هنيوثللو ادصلا نم ةورماو

 لاو وبس انتل 00 اوكتراخلا
 هيا درخ هرب 6 هنخد

 و ذو لاوشس ميسو أو نس 0

 ةنس هلا داماس, ارحالا أ ا
 تهركو نسا اوي هي

 ٍتافد ةفيلحلاو ذ تداولا و اهدمب ةيرأو ةزع موي

 ا الامل ا
 أن مرجو أب إهأر اع نمأوم د نه نمل ازكو هل

 ماهي مدخن! مط سل 0

 طور لل كاتو عرب نم وصلوا
 ربل اضن ماصالا اكنسو ل صد ليلا ملل و مرحلا

 له ماحب اضيو ضد احح ف حد ةذاظنل وهو بحأ هب

 ترا عادل هرشم نر لا دتعدل 7
 تديدجاةريورماوبلو هنمةنامالو هيمو ةييراحوا
 لأ م 0
 دةول يود عرس ديراطهللا ةابورملا

 :ليسلو ملا نا 0 هلل اياجان
 8 ًاهمدز ا

 ةنربرإة وا قرسملا تاسوا ايوان ىلل اذاوصتتتالو

 م اهوا ديسرب ايم هبحزدو مونكر ديصارحو ! لشن ١



١ 
 و تيبلا

 ع

 ال

 (اعالا ني هبجزمو هرهغأ د ) ةسمل ا منو | سود هجم
 هما ايدو اايإلحو !اهمئساولد مرح د أ مكب ناد

 لحب هنيلر هِسار[سعو سالاو هجولا رت سورمظلاا لخو لادد_ لعتل الدلو هيلا ةداشملا هبل اديصأ لسفو الخ و ونملاو ضيرلاوؤنب هبو1 ةاشداذدا اتتطباد

 0 اد 1 نيمو مناع اع
 يقسو را وزمدبحالا بطل م عيصايند نيمكلا نم
 آ ولام دقحد وأ هسامبصنمل حمو تسب ل1 طسسالاو

 د( كطتمو هاطتسو ن نأيعدنسو هر اجدحا باصا

 دضو كأتخد بمر لاقكاد - السد ضسو ظ
 زاكوطدربو هسا كحدر شر جو هم جردسزمعاخد

 انككقلوا ايداوطبهدااهرشسل وا ٍبهومةييلثلا ٠
 . هقول باري ملغم هادا كتوس|ضاررحتتاوا
 :دا3] مار مرحلا لبتمسا:ءركر لله تيل ادهش
 ناو ءاتهائ مر قا سال اراذبا 3ؤبدلساوهيدب
 لييصي اديغفلا دعر للهدركد هابعسا اميعزتخ
 مورئيلا 'فارط سيلا, تاطو مسمع دا »ب٠ مهبلا ل
 هأ هملعاحس ابل الب اعني نعذنحادّاذالا نسو
 ملا( هزلي هي دلع حاشا ناطولخ طاطأ ةعس مطل رو عربيلا كاز عمه طاتط ملا دطبادغ
 0ك ول لارج سم طخض اع درشلا
 . كامب بكا ل ماركا واتس, تانطلا د 2 تسورنوهر املا راو تساو ل ذام لنف +ابرمام
 , رحورخي ْ اوداعام ىتعبملا نسرتغو «أّمملا دنع
 6 ِْ ١» لاهر ركل ضتساو امصلا نسصو

 اهلمةورلازعوتس ف اشاءاعدددي دب مدد مسرعيطسدا

3 

١ 

  5قيم هب بوبس جيم هزم جل
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 ٍ جبة

 عيل ضدام لضدو الحرم صو نرضحالا نيليملا نيب
 م ماب حب فيطلب ادن هسا هيرو حاولا
 امال امطنحو اسامه لئن تيل اب اطو ازحم م نكس
 وو ىرمظفلا ةكٌصولاوزلا دمب ةمجلل ىذ عباس
 ةوعرا جريل نسازرخملا ةيؤص ا ذاه كسانلا
 1 : نطبالا ضروس الكم تافرعللا حارن مةضرعرشللاب

 1 ع تاتبطخباملا طهرململا اكل أ وزلا دم ةفرغ

 ١" ظ صمل ادرهلفلا م ليسو اناا ماعد نيب
 ا تاممماعا ادءامالا طرشسو ىتمأثاوتاذإب
 ١ ”اييهملا زمزم لوا هدحا ف هغلإرمنلا و
 2 فو نسا سمب فول ملا بهذ مديقد الا ءرحا م
 3 ١ الاوز كييف نعو بدرب هتضأيزإع مامالا

 1 سريه 2" هلوكاوزاجالاجتاكلذ بصأو مادو رع يرينا
 1 ىانلا ا ففوو كس ا لعو اسهجاع هو هند ةنونإل
 ظ سلا كنزا ذاو هوس مما سل ضتسم هبمرَعب هول
 1 لاهيربكي ناد شماهتياي نأ بجو ةئل هزمت
 ا : رس هاوالا تهرم كو ةعاضم ةعاس يل يدب
 4 ةماقاو ناذاب ناشملا رسمي جرف [بجرتعملرتو
 ١ دللي ملاممداسأ تاذومإ نيطل ف برضا لسد
 0 ملا ص ةضلوزمم يزل ا لّبص أمل ا ؤسواورسجلا
 ا ::للاشملا ءانغل ظوحا ساد ا كلا قالا
 ظ ايدل معن لرش لم زصردألل
 "ا , ١ كتم ههارازطب نةيئعلا ةرك كرون | ةامسأ اذاو

 ظ ان يعمل غرو كرولذاممل واب هربت طش و ميه مراوافذح
 ا عباصإلا ماما فاز أجد لحال كرش ناجل
 1 قسأن انكولو هب مت رزرياوردل اراك عمال أرسج

 ١ رخو رزمدو به ذدرهاوجو وول هر نعو بئخبال باز
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 هاو وباسل حمدا

 دم
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 5 ا

 8 . اذه 3

 "ىلا

 ” نسع ناو 8 ةركيب 0
 انضا تليد: أشذاعذ# .اريمصارمج نيعبس

 ملا مايانماموي د 5 نال 20
 ظ .أرانانلاد نير عدك جسم طيب ةبس
 ل لضها هن دوهدرطلا مدور | مط>د ب هتف
 دعو ئه فا م مةبجند ه (ورعورخا تاحاشلا هل

 ديا فر كانا
 «كررنمب نق ورامس كر اعبسة ملا مهيب ث
 بهم كوأداخأ اعدورخلا يضر سلطت

 رع لا مدد ناد بحارشو دو تلم ادا
 ةلازاحب هما علل ارخ عطل خرا طخ نوزرملا هَل دز اج

 ولو ممل ينفد مام تيلوألاقواكام ١
 هيلا ضاذاد رك لل فب مافاد ذك عملا إش
 فد لهرالبطارشا | ةمسسردصلل دال فا كد
 هدصلا لحم زم مهسهرس م: دملج زع لا جاوصد
 هي مار انمالاب ثيتشو ءزنلل |لغدمهوو هرررموضرر
 ديلان جرخ وم ىرهح عجرر_اطس و اذه عدد
 مل بتكةءاس ة جمب فدو نع ددتم ١ مالم

 ةعاس دعب فون ربو هزي هيلع ئشالو ع
 فناضمارثعاا مبرور ج رطل هموم مرسلا
 ةذدع أيا لهجوادب هقشر نك قارا هيلجوتسوااو أن
 يفد اخد وسو ف أطو هج تافأوِمنس] نموهم
 دول دأ يسارا ومجد نشك ارك لجن كفر ا
 يسالدإ مالو مج ىلئالو راج نع رئفاجيطأ رش
 رخل بينت 1و 0
 : 2 كام ةارملاكلكتمل اكسو ماسلا ف
 520000 ثاولمل الاكس

 تريلأ و

000-02 

 -- |ءعرو |١



 0ع
 انه 10

 مل |ننوابإه ىرتملاو نقد و مببا نم نديلاو
 سي اء عقلا هي ضماوهن[رتلا

 كسو الهوا دار مشان هلئهو أ تأننملا ننةريخو

 اضن ماهرسد مرعلاو هلم درإ قامهلا اة 00

 :ء ةبوسو لوألا ةئالشلل! هيما ار

 أبادزاحال نس نانيالجم 2 نري عاب
 جن لع ماصرت نورنا (وي حرم ذعب نازلا 3و
 ”أ ساو نافاس نإ ةحجدمب ةعبسو ةزعاهزحا م ايا
 533 كطقو كاد ةرملا ليم شدو تاقودلا نيض

 هه احق | بمب تارّملا مدطتمسيو قضيرلا مذ
 ىسد توطيد خعارعونأ نف تانيملا ثمة رمد مرتي لس
 لامعا منا رطل ولو ةيلدلا لن ورمينو| خلع
 0 ا رةبدرلا 3
 ةكدل كلا موصراجو نارمل اسوي اذ تنهال
 وهو قولا دارا ناو ضتحأ عشت هادا اهمارحأ نعت

 | داإلا م دؤهرم 2 د ازهر هب ده قاسم مرحأ لضم
 سا مولا 7 ناك
 أنسخ ررقعا رسالزما نما قضوا شمالا
 ممدكملا ر هسارحإ :لحورلا د مدل رح ١
 ده ورإجملا داع“ مرسال يزمعأ نموطشت درزن [سخف

 1 وعسل 0

 .دارذ ممسرهت جدا 0
 - امد هزات ما | ذ العملس غصملا نم حري و
 كا ع هالب هنا اهتتف فاو

 / ع ساس ل ١ أسانور علب موب
 ةئساع ؛ ىو| واو اكا ولد نيصلاخرإ د لهدا كد سب فهدا:

 كملافراحج داود رص_خبال هثذا ثرطقادا هيله



 وةاروغ
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 ملارتسالاب اره دع أذاحكتروهاكاد ةيلانماوريشلاو
 ةلاووامأك اهون ةسارتزتيس وااطنرسلو ا يراوح هبجوزغ

 هلع مزعناذ كوزالا دع ىرتلا هيجهزع مزمرلام موبلاك
 : اموتارانامب ول از(ر3وا لوا نكارأل درب م ظ

 او هيد عبر قلحو از هيل مها اموب هبل لع ما درع
 مأ هنرتر [فظاصفوأ هسشروا هيداعو أ هبطبا دحاؤا

 : 2 يع امدوادهاوربام ف هدلع ظ

 ا امال لنه ةقرعزمزماذ 0000 اينفمرملا
 ل زبد ذا حال كو اكرتوا

 و ماعسياب 3
 ا يرلاوأ دحاو اد موب ةاكيشلادا
 7 دا لدرصف اصف وعر حررت ينال رقد اخ لحبف
 مابا طلضرللا باوطو قار حادا لوا كنا ومد
 ظ قحنبرا هلع نام هبجعرض الع اهند دّمدارعلا

 5 هسارزء سوا ونص عم داس ا 0,

 بلا ثداطوا ةئرتنمة حوا عرتفاظا ةصعوساقا

 ء.اواردضلا عبسإم ةشلك وا ان هتكمدصلل
 تنازراام تصبر شدو وع ثالكلا
 | ثالث فدضدوا# مز قاحو ات ط

 ب ]نا ةييطمد 0
 قصَسو جذيرومنر هد لسع ضد ى وهو أي سأنوإو ١

 ظ قادل ربو ةندب بيكو دسم |ذؤمو دمبو اق او
 5 دد ومش أحل نسم ةميما هئاوطاتس رع كد ةأن ُة

 ٠ اتت ناخد بدرا دركب مل ةمرءاد جو وضذو (
 ول وهر ازعي لضم رغبوا طوسوأ ادد لس اقل خل دوا اببص
 يلاطضموهوا كورس اماهوا اند أنسسؤا لي اني ذيك

 فر هنم ناك تمرح | توا زانتضم ف هد هد وعر هاك

 22ج تا



 ١ با 8
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 تاب 1 دراغا ادحرت ةالس أح دازنل ا مواق

 د مادا ياهلا

 لا قد امال سا

 5 ا
 دضد نياسم مضل نإ تضل نأو امون ١

 مل ضن فني نانا داما هب

 1ك جل مانهدحاو نكمل حد ديو
 مب مكحلارهرأ وزر هنتي دنا ال
 0 5 هجرت بجر ترد ةمحاو هَ ةهكرص

 عودي هس ا هيا وه رطحو هش فسر صم

 لش صوطقو هبلحو مرللد صل سم

 حصول 00 دلك د

 كيذا فربطل 0 6 هضبعاو هضعبلال
 دبصلا مهاره ن كولو لالا ورمرملا سمر, ذي د
 ىوكأو 00 اومل ةربهل اذ لف هسارءدرمرمل ئه
 و هشبح كيرا ِ ءاكر رع تا

 كقديضت هلئاتسو هن مذخا سابليرحدالا الا ل

  رشكاطو دبصلا تاكل دل ابا هيمان بجد ةدإ
 لتيسير ا كياعدبا درازلاوهد ةامدش هنف
 فعبور ومع رك ةزاوو ةيحو 2 بيذو ةأادحي

 هلو د لباص عببسو ئبازد و ةأندلاسو دارهو ثيوعريو لغو

 ٠ لاو طبو عاجدوريجبو ربو أ يبطاهوب اولو ةأس كد

 ةمئدرعو ةيور 42 1 دالبدحكعذو للهوداصأف

 قفدصبو مرملا ددص لالخ كن دب

 ىلعهلاسء| بيجو ديصدّفّصح مري 'جدرمصاوارهرثل ا ذد

 ظ عي هصقشوأ هثيب ثنا اول هل عيطم ربع دجو
 هزناو لم ف سالت لاعب ارا اذن اكل

 ْ م موصلا هزت

 ل د

------ 

 - 0 دع

 9 3 2 10 3 كا تكس

 رح رسسصع_ لك 2 3 يبينأل اما 0 - سمسم ياا 22

 _- - هه تح ادحدم 5 تصب يوووع ييسر حمص

- ٍ_ 



 ”ييح للا نع سا ا ل 3 " *

 اممتزعات اعد ,رمرطل زم تجزحا ةيبظ

 # هيام

 لص[: حننحاوأو الل ههه 3 اد يب أ عيبلا همدعأب
 ببسب لابال ها هإ م نمض م رحأو
 كمُع حار هه داج فير «يربجعإب علم يرابحا
 10111 نأ هلشاج رع نا جدر
 هبلعزئحالا خدو د_طعازج )نأ بإضوا أيبصلت أملا
 هنارح| نم تاب بيج مددب دزجملا لعام .لكد ةميملاب
 ةذو أحلا ةمدصلا رححلل انكر كامد كر املا ىلنع
 اد ص دامو تضولودحاو مدد يضم يعض امم
 ٠ د ارش واريصر در بلطبر ١ تالالخإ و اريل ددّس

 برادا إل ءو مش عرب ف طغب صشولذ
 م”اهازجعدانأو :

 د نرملاد ا هل جبري 3 5 ترو
 درسا امرا مرجا مد تاكم درت مرح
 2 يرو كالو دداطتس علت
 هل ةِحأط د اسسبلا ترك > دامرحاو مطل ناو
 . امو هنم عورتا واد ءارحإ بدكم خد نع لغو هيلع شالو نابسلا هشضر درهرجربع دك هد
 "م ةرمجمرحأذ تامل زد اج عرببال لكذ ةماع ف 2 بلع

 دألفالا دل ةزداجلا,هطتس اماضفاد اهدنا
 ١ هتولىأط كم فولا كول هيل, دال :ىطقرىضد
 ةرجو ب و ضحرلا [ د هيلع هضور اب جاو طوس
 . تافرحأبز ارمرب 'عدج مرحا نمو جدد مس ماولذ

 4 ررحا تاجا عن يار مرحاف قلل لا مج فا
 ْت اذ هجوتلادال اطاضا لش تويوولاب تاطدو ءامزل ٌمرمعب ٠

 ضر ذ اذا رضفرم بدو بد ايل ىضدأى محا ما اط .
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 هج ةث ولت نودارخلا (دب رجب لصاخ جامد تارلو ىقف
 ) 7-2 مهوذم نأو مد عمن ضف و تصورو هتهرإ

 من قمل كاش بللبكدزمهرلا بجي ايوا هب نأ هلل تاذ
 و ب ينصحا |دادأصحالا ملدا 0

 ضووأ

ومسلم ف جذل ارموب ديعو ناهد تر امل او اهد هزل ثم
 ظ ول 

 ريصو| للخرينب هاما جدو عع ةرلذرعل اروي[ نع
 ةرهل ايللكالاو اوه 2 كدا تاهز اج تزل لات ىح

 كمه ناهد انرعد ةجم نرائلاو معمملآلعو نعي
 جا الاد هج ا

 د د اولاورصح ننكرلا نعم جزنملا و ةزرعد دو امرىب

 لشن ةلاما ةدآسلا يعل انع كِل بابالاهدجاإع ٠
 ةنلال ضامن ةبلاداناطمإل ةيسديلا والطعم ةدانلا
 طن هيررمالا طتسرإل مامنه ككؤزتسا هع عفلا دك نكمل ن ادهلا وز: كري نولا ناكاذااذتخ 1 21 تع كل هزفو شمل |كلزرجلا مارد ركبت طخضزلا دنع
 هثروهزعكراولا خ1ذ|3] هن ذارينج عزملا ةجزيوجي
 هنا مل 10011
 ةأللو ةمورضلا جزا هلا ض الا ةصمل ومالا هرلحا طك
 قيرطلا روما انضم ذاو إل ابمؤرمآول دره دسبملا د
 | ل ا

 تاو ل لل روت وأ نوم توجو شام حسا خبل
 نيف ا. رايرصلاة رت دن اظن ااا

 هرج ل هع رطتف كو ! هلت هب د نأ عرب
 هإب جاع ملت د املا. نوصو هنعرجنو هبرمانح جب نمو

 اءرشاهنعوا هيوءازعة<لهاولام ىلخاهدحأ نع
 لعةي اللد تارملا مأمور 2م 1| ]عراصحال هدو



 1) ْ 0 4 1 0 ظ ا 1

 الك مب ناذ داوود 50 نمدر عزذل . 6 ١
 مره لزنم نم ع رطل" ث ثق ةفرسوا تامثاو ١

 ةدهب اوه اديب نان مزمل نام كس 4 ١
 بجالز معو ضدو عم اوهو ةأش هاندا هب بح بوزن رمرشلبملا

 ١ توي أر انملا خزام اقإلااباححلا :دزروجذو هب
 دري وحلا دج طعدو انجن 'تاوطونالا ىش كيف ةاثلا ظ

 م وب نيبو طف ناد ةدتلاو ل يدعم 0
 رعود او أثءام بيملاب خصر بيضنوأ طع يبا د ظ ١ لدور مّيو جرابلا ملاباهزضمضنيو هيلجتإلو ةيييرص ٠ ندا لب هيكرتلو همر ارخأ | طيبا ددم اطول 1 ْ افدصنمو هيما لكلا مىللد_دازتلادةعتملا جزار

 | دالو اهبإزس هند بي ضوة ضروب هذ , درإ5 خبصو 2 ظ ظ
 ٠ زا و ديوس طتض نارا ةستلاو خرقا ةن دب راسب
 رونا نما نا تلج هليدد بسال متفح رم هجر جوب

 | 00 همر د ةدالنلاهطعسرل تباثلا [ نلخا
 ٍإ ”وؤر د ز اجاهرجو ةمالاىضتناد يوم وبا
 0 كذأب ل ترطب جوسأشارأجم

 8 0 ا دا امهم صب العنا هل ظ ظ
 0 ماعلا ١ مهداو مس اجلا تأ نم 0 1

 ]| + قرا رج ادّضه ةمملا لام دب دوعرم
 ا 2 لاح تنس نانونلا دنع بجاد دركبت ديلا ثراجم ةقننانس
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 ولوهب اذا دونمابردصو إنما خامس ل دما : هلا تصاخ ست خيار ةدح | ودارخ [ فاول د اثره . نيب اًقزمو نكن ةزدردكر سنن تاذ دضاجو حيحصو نمر بجو نزعو ىدحو لخ نيب هنيه تره الذ رم لا ل لوكالاو ىوبلملا قد هن ل دصي نأ بحي روستلا باب تاب لسالا تصرمل د ةميكملا م بسلا كلير ض1 اذ بيمن او دحاو دمج نديجتإتا
 تفو ش ةيمدإ يدم عينعرا صموه 0-42 بباب هيلا ةيادبلا تقال ادوغالا تذأبآلا ثا هر حارتع ميو (لئاط ناو هزل دامو امن ةرححاو لكون مينو كلذ ف حول اال مما ير يهل يكرول و بها ةهيؤلاو نم ءاشزبرضسل اول د سلا مقدلو ةرملل اوت عرسرملاودلولا ماو تب طكأد ةعدلواوس ةيباتكلاد نابسملاو ةميدملاو ةيدجلاو بنل ادرك اؤسزغ هاي[ وداننلا يعده .رانل أل داع
 ظ دع احا دنع نةوحو مرع ىضدو نالوح صوصخت

 ها 0 2
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 الا تسال دب ناد لي

مارأبحا بالو هنن رم رمد ماصرالا جالو
 ) اظدرع هت

 ] غار ابحا هلى اطنم ا عضيمل نا نيل خف ماديا و
"مب تبن امانه هنجيز مهركذ ءلرملخ ارا لع

 

 سم باول هوة 0م
 يبل مالا يسئل نم بسناب هام دنم مرض هتم

دجو اذ اخو لل تلقوا ع ح
 دهشاة

 ظ ظ ةاماوتع نيب لمار[ بمد تحال وال

 هما ا ةعيص) ا نابو
 ظ ١

 ْ ظ كيلدا فضا ولداادددا اهلج ةنيم نإ اكدر

 ظ مط راما !ينساذاناد ةأرملا نبلغ |ذا ةأك

 ١ ظ ظ بوم نإ يوب تينا اظألو دتتسلاو

 ارههم راي هرص ايرص تعضصرأولو ةأشو ظ
6 
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 مامروهد نأ ةمِضإبا اعدب هرد هد ةريئصللو

 مانا بخ تصوزتو تدتعأ يبل تاذ يلط الا

 . تخمر ءقميصر زهلاقدإتؤ حل الازم اخ
 0 100 ابا ير

 م شاطنحا تلاد اوشن تكا م ترذداتأو أمفيب نوزه

 ككببإ ال اي نااار أجأهجوزنو
( أجور ءاتاطضا لاذ امونش![ بذا أمص

 ا ذب ا

 ' ام - اوأقشا نه لاق داع الد سل بنل

 هيلظتنت ناو و دصت كو لاق؛ءاف ورم مونسرباو

 ةوؤقإع ةنبوثس نيدو | هو لاما ة يح هجم أمئستورم

 ظ 0 سا ام داتلا ة.يةصاظلا ١ طولا

 ا 5 ١ تبت

 جوج 22 نلا دّيح مث وه
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 يا ةوطخ خصال تو عأبم
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 طل ر مط ف طض ةئلط ةببانكد ص ع
 1 ًاعرإع حرم 2001 ْ ظ ظ يزن ةولولو ضيح 3د 0 ةملطو نحإ هيف

 ' ا داش لادا بيم 0
 3 تيولول لاقأش 0 اذأف نيدو ْ 1 رهو مرحادوا هنهةبج ! حطة وأ ممن اتنن

 : ا 0 و هشيلب ظ ا ' حك 0مل انت : |
 كلو مرو ةأرا لع شسرلا الط عي كفايطخوااهاكوأ 00 1 را تراثا سيضاوا تاركشو |اهبمسو زاهوأ
 ءانلاو ييرهرملاو ه لعولاو مس سربملا و هوتمم او وصلاو
 تريرحولو +اكنل طب رز تملا اهنا اذاو
 هةمئدأ هموادن املا اغلا ةرعلا فأيلطد 00 را اهجذز جرح 35 ىلبسم ةيبرلل تجزع وا ٌءرملا فاولطد وكلم ناح

 قلاطتناو كمتلطك# 0 ّْ اب وعون امن لطلا د كتم ] ا فالاظو ثالث ةرع ئلطمداشلابههدعراسعاد حاشا .
 ْ ١

 قااط ادا ىالطلا قاطتاوا ف الطلا 0 ] شاوااهدطخىرنوأو ةيمجر ٌةرحاو أهي
 0-0 لعزاد هيا ظ ٠ 1 ١ كاطوضملا انهلأفو ئنملاوا ارب اظن - ل :دداةجولاواكنمةّضرلا لاقاذاو عدا حش زجتفاد 0 3 ا م هرانتكا + ظ ْ ميش سمهباسىلادااويلا قالطلا فظاذاف رف 2022020 1 "7 شالا ةلرب ةمالا ف نادشلاو ثولثف اطال ىزسن اف 5 . تارا ةرماو ىزنو | بيرن | ناة بصر نهاد اإط
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أو تذأالا د6 كانسللاو نطبلاورهظلاو منيل ئ
 مدصلاوزن 

 تسون وبل ةدلطللخو قملاو قيرلاو نملاو نفذ او
 "أنتوا ةدحاو كينيا دحأو كابابوا يتلا ةرحاد
 ةَسلطناشنا ةئالثبو ثالث نيتتلطتداضمإ هال و

 ىبإ نأ ةرحاو كاتنث 3 ةرحاودو ثول مت ممب امو نائئمط

 نطل زم قو كلف هنو كو بطلان

 وتود اللد نيندنل غق ىون نأو ناشنكو حاول

 ”َرحاو ماكلاللا انته نمو نأتنل بطلا ة يب نيتنث

12 0 0 
 ةبايدقدصنو و قلاط تاهل

 ايدقيلت خم اغد| الد وتلا تيل ٠

 0 اد نون وا اع قلاط

 اع 0 0 0

 قد 1 دارا ةرح واطاراشا

 كوابل سارا كموتانا ليحتل
 مجصانأو كتفلطو| اختنا لمولانا لصقلاط . 1

 :رشادذوسبلعتنأوأكيزشا نا لبرح تل ناجم 3
 ”ىباجتلاط تاو هارتشا مرسل رضادااكقسوناف با

  ةعتامناوكطتا فره مبا تاؤزلاوا برغش

و (وب لكؤلاط كا ل انامل كرم ذو اءنس قط
 هلذضال

 موب قمأطنالنالا ل طار اكوطا ل اذ ةدحاو عنج

 سيم ديز مدرك ليه كاطسن | لة ىزالا لطف اهرحا
 تكسمكملط| /اهّنلاطتمأ|صتشم ااصتش ضولطلا مدر هثربع مدت

 ا يب ا ا ١

 كفناواهدنعؤدو نعد الكس هيب ذاو
 تولا

 تأ ةريحاملاب تءلطؤولا ساد اط نأ ت رتعا طغلاوا
 كتماناديلارمالا ترا مبان يكف كج هن دين أط

ٍِ 

 اكانيركزم

 000 عاقلاط تنارارطا لام
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 مم ةحاو

 - 'اشيوإو قموشإلربستو هذرجب عكر عباصال ابازيسازإه

1 
” 
 هج . 5

 3 5 ٠
--- 

 نيتيولاط تا! ]لو ىظإبلا نب نيدو كونول هينستوسل قلاط:

 اهتملامو أمتنا كول د ةبجهرل ا هل قتعاو كابا كالوب نع عم

 .قلاطتنال اذ اقدنم كرئالب صيح ثلث ادعم إل انكدضلا #

 طا شو اقل (عزبابحلاط تابو ةمرمضل اناهيوهلب
 دا ليم وا قداطلادشإول ةعدبلا ذأ تاطيشلا فالطاوا
 هاة يضعوا ةليوطو اوك ةحلطمو ات لاوا فل اك
 ةبظعإو هلوطاو هظاغاوهربكاو هنكضإو | راو أ نونا
 قلاط تنام دول مانلئ قل نأ ةنياب ةدحاوهمظعاو
 فودزم ةاغ1(ن ابوزتلا تدلع كش فام كات ةّيلط

 هاب ةرمارلا قنديمالو ثا كلادب عقيدناف
 تنا ةلوضرملا راع دتجوزت لا غاهب هلوخزألاكبغق الط ظ

 0 2 ةيوالازف تا قزه اد شدو انما قلاط
 هوم حجل كاطتن 0

 5- ةةيحاو ع نر يل

 نات ايا ةرحأد عمدا ٌءدماد أمد | ةزحار و

 تخول« :قاتنرادلاكغدنا ةرهاوو ٌةزع او قلاظ

 داو اك كأتنت ةئوطورملا كو ظكلا مدنا ةدحاوو
 راينا و ساو ثالثدا تاتزمإ هاراؤلا اطيفارهأ لاك

 ةدحاو ليتنلطةتيلطعت نكتب عيرملا هئراسمل لاَ نينا
 لا عيدا ثالكداد اهتطَم نكيب لاول ناو ةقبلطم
 ولف نلت ةرهاو لكل طتف نهتم ةدحاد كة مكون
 انكهد الط ةدحا و ليزع عقب رت اةملطترنج نكي كا
 :(ثل ةدحاو لكتلط اول ع دان اةتاقيطنن 1

 وك لعل قلاطص ف اما ايم ةدما ع غور ل نيم لو
 0 اه نلف أطدلمإ

١ 
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 حرم دو

 ملط ارعا هل ى ميد قلص هشام: لاق اكدحا لع تالطلا
 ةيسيدلا هلق لميا تبع امأياه يزحا ةلمايل لاق اف
 ره: أش |مئبا ىلا ههصهلةض هرمماوع ياك ناّبارمآ هلولو
 عريفيإضحاو ِهأ ضرير لام متبانك أب [نكَإ ! تسير

 ىهذ اورهزعاوتعو لاعدل 1 دوةينب لا ام قلم واذ

 ناب ارح ة برب هيلضيعزسا ود !هءانخييفحد
 ةرعسا ةدحاو تادكعس يرّتساو يدتعا غو اب

 سلو هلا[ جوإ كرا توسل بكرا و انضا
 ناوالا بضنلا فو ةيطماضالا نغوَس علا ةلاجؤف

 هيبونس هبمجر عضو اصف لدالا الطلا تاركذصنخو
 0 : ةدحاد تاو هر ىراتساو ٍي دعا
 الث ىدنعا لاذ هاونن) ث ةائد نيل اداهاوغننا نابلا

 لابو |تاوذدصاضيهوابلاو الط لوذل اب كونو ٠

 , ل | أنياب امج يموراًولطرل مص ئ3: مج ةرضاو اًيلط
 رب ثيابلا» - تي/ذاالا ناببا 1 جملا ىطنابلادرملا يلب حجرملا
 ظ هجران ةيداكدابلازبفلا ص اتلش

 كديبكساوا يراتنحا ال لاذ ةللطلاض يومن بباب

 (ملع سل نق نط نا املف كسننيفلطو | قولظنل يرن
 دلتا ذا الا دماء طقت م[ قدو | فت ملام لاطتاو هب
 .”  ههيوهرهمدول و تنُسا ذأ وأ تش طئشو | تشبيه

 سلا, ىيمنيملو هعوهم هميم إ قلطوا كيزمز
 دوتهو ٌةرعاَولا امئاو ةمياذلا تولحو ةّييكملابنولعاذأ ولا

 فائياو داهشماا دوو يول بالا ايدو ةيكنمل
 0 .0 2 زيكاج] هريسو تيبل اكل لكتلاو عطل انا ميج ذنبا د



 2 ريا ل يي وة ماج 6 ا

 د 59- 3

 ل جوعرعب

 هوب © 000

 قر (هنعلاوا شنلا رك وىسفبر (تءاو ترغخا كانا
 ةاذ لمضا ناوزا ماه "كلو طا | مهسزاكدخا

 تال نو ريحا يد انما داقولذالالاو رمل ف
 ثنو أ ةزايتحا تدعإ كلان انداناهرركولايرخا
 تقطر اكواو ةسلب [ة.ل لقب ةريساملاو | لوسيل: دأ والا
 ف ةرحاو ام اا يكووم راطا وأ هتيلطسوس

 ايف قرا املس اف) نهاد! ةيلظن ف رشم
 0 اف لاقاذا بين مسالا با ةيجوهتنلط

 ا موا 5 1 0

 يع ظل الا الثا انما هدنم
000 . 

 ناودعر ود موبلا كدب ماقبل لخيب الد ةدماوب
 ًاهمازاو ديل ىو كيسالا لمن ودرب شمالا تدرب
 . كي ندرناو ادنعو مويلا كلب ما يل فريراهحيب
 كويكر منيل دا الاقولو ثلا كف نيب |
 قا ونملو كين قط اهل ل ا تاماامي

 هاو ارنواكال تلطناو ةيمهرتّمهد تيلطت ٌمريخأد
 / ةالكبذو تاب تاطوشن تباالرجيو نشد

 : لم لاقولو تنم تمم ذا سلجلاب دّضنَو ةئع
 اهللات صرالو تنطوت# ذا اذا اًمجلاب دشتي[
 قاطمكوُذ تهو ةرمادتيلطو أكئالث كنف ىلط
 007 اعيارلوسكمو علاجا تولطو تعي نا الث كمن

 قلو هبيرما ام عقر الاد تك رعب نبأبب

 د نكاد اب تلاقوا قالطلا يوب تشل اعد
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 وب نه كك 77 يلع

 تااللاق تتلط ذم دتورمال اناا تش تلاك ناو لقب 1

 - قفنيسااذاوأ تشاذاوا تلشاهوبوا تيس تلاط

 فينتاهلد ةرهاوالا ناطنال :ىلجلاب ديبار دتترملر ملا
 تعقيالزحا جوز د مب تملطولو مهبالو تلط ماكل ثد
 . © درس لعد ولو مغبالو كش !اكنف ثالثلا

 اذاهرلحلا ف تاشا ذالا نلطتتال تاز اوان كح حاط
 تاما ن | ةيمكر 11

ن نااهل تنشاموأ تشوك ضو هسنر عي عقد اشلثوأ
 قط

 قلطم تيماه لئن مقلط امل ل أَ دش | تدرمنأد تاك

 بسب أ, تما كلئلازب ير (تخا للصم كل ا ةودأ

 هيساو مناف نلاط تاز كسكن تاكميل ا ةخاضالاو نلاط
 مد إل متازها كف نأ الك تناك ترم نأ هينا

 لمت تولع انزيم لطسر هل اوزموأ لب ترئيل انراشم

 قوابلكو لكواماذ واذا و نأ طبكلا ظافل وأين دامإل

 | ذ)الالعا عوز دع ب نإ بالف ثالالا دعا -

 كلارلاوزو اناا كدي ال 0
 جالسا ن اذاتلطم طركملا بياض ملا طمال

 تناثتنصحن ا هوك ص اخ ضن و م2 تدص( نمالا

 ف !ان[تافدسابانع نس تكتاوا ةندلفد نااط
 صحت! قو طّشنعتتلط_ بح أاواتنصعتل او ولف رجةرع

 تامنيجنم عت دا كلن موإ ل رقسأ ن اذ مدلل ةنيدرم حقيال
 تعا شو أوم, هطتتوح قبال ةزصيح صم ناد مالا

 ةدي طافش واغمتمدا و نا امل اق تصنا دلت ٠

 هن انانكهالا ةمطرشلاد حو اذا نيملا خت انهو

 ظ مسلمو تهرباذا الا نيملا عمل كويل طرتسلا هوجو



 بذل

 ربع ادع نول

 ب هب

 للكون نيدسر اها يوارنذابوا هئاضفيرامكحب

 فافا نا يفرك ناو

 ميرال ىلا

 كيلعازيكت نانو نظل ابانطدا' : 0 ]

 دعي 1ارهص 1 صتسددااش تاولاطتا اهل أك

 ' طيش موامزتن اشد أن ةدحاد َظط هاب لدالا ١ ظ دييبرل و 1 دله نيتنت نلاط تاذ ةبراج ترا د نأو
 اضقزأ تن غد ل وؤ | ميبةز نيئير امر امالغشرا د ناد
 سلك نادال اقامت ثالم
 أ طلو زامتنافاملف

 ١ ة/قاطبا اىهتدازن تن ير اج تاكفان
 ةبوناذ كتم نف ن امدا فلذا مرا كتطنوأم ارقي هاذ كتلع

 نلعلملاب كلا كلا دونا عقي شم ثالثا نك
 امولويصورلر كيللإبر معلا بجرم طول ابؤتصلام ثدلثلا

 اطر ة جهود نإلا ره اهلعةنناو
 يعي نيم منا دلو دصملا طرةنجلو هما أشد هلو , ناد ع

 / مااا ا ممدالا درا تالين
 2 انها د الا مو ةمبلطن نضدالا نيل 0
 هلال: تضل طمزوضعتلاط تاي اذ ىالطلا ٌءارما تلاس

 تع. ظ



 لن م

 فمالئ هلو كبهاوصل قاوبلاولكث دان لاح فِضْلَتْسل

 تباباةاسااهرالاشاك ةبطاخلا قطن اهرتع وش
 هانا نايتعريحوأ ضرب كاملا هلاه بل اغنم_ضمرملا قالَط

 دا اليجيرنمابوا بيلا جدا هحلاصمقماذا نع هبزهغ نهد
 نزلا مهزب.ممبدل دققطلاب راد مو [صاضحاتشبل مش

 هربوا بسلا كسب تاير كد/وهواعياطاهنباولف كلثلا
 تقةنابمواش ان تملطةبعبجم ةسبلاطانكو كيمو ةدعلا ف
 9 | ناو كد[ ضيم أهنملاوا نوم قايعال نمداجد زمنا

 تس در امااباوا تان عمت هضصمنق"تنإبو هتحصتد

 عرايا ئاباوأه نبا تعو اطوأسهمازلطو مال تاذ تلسأت

 ” [صتب اسوععدا اموجوا ايكشمت بلا جداخه ملاصماماكوأ
 اههالطئلعا ذا رضاخلاب امسكت ةداذ تركب مالو 3 مردا

 ناضل يرعلاو نلشلاو لا اذ ىنمازج
 اهو هنمديإلو ([ممواطتقك طلو انعم ةاهو هُم

 لاذع دزل(شهنصم ايا نالث قلاط تا ك ةضوانا كلش نا تحصل .ذامالهزججم كيوطونلاوا ضل ب

 أشدأو ثرثال عدنلا تام ئنالا جدزلا اشواأسخوللا

 شو هنملمالا إذ ىما واوا نيدبالزها م عرعلا

 تاقراول الى يدامنومنجاجراب انت تتلطنك يدل
 اتراصاادحا ضريف نيجي طاكادحا هيما جيحم
 .اسهلطولف كارلا ايئلهاب لعطزثيالو هنم كتذ نايل
 اراب لس وتعارذاهدبس تاكو نود

 7 ىلا ىلا

 جاي اباوارضربؤ +

 ٠ تناووزل!لاقو ادغَّءرم تادشمال لاقؤلام فواتح لما
 وأ ول ادام اخ ناد اوما مب لع تادرس الث قلاط

 ”دعاضتنأ ل يداتساير ةصدرع فلو ةؤوزملا ببس تش
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 ل ةولد ايمو رضاهم ضو انالاخمد
 0 عّوهو فا)نعاجوزمتإإ اإِْعَسوا
 0 ومس ١ ا ًامئر يزعل ف ةالا تاكان وماني ينقلك 1 تنبأ درا لوله لنجد تمزملالعنامللاد

 43 ١ 0 ممر نساعد :؛ 0 1
 سياف وسد مدعو دأهيسالو أ 6 ١
 ميسا ول ار تصدق دصر أهج ةرملا "1

 بوح دوا ىوماجرخ ل اذدتداوأ كسمجا سدوم لاق هنا

 1 ا ا اهِملامْلاَك
 ل عزز لاو كو دع تممدل ةيعتلاتح سحاب
 تصما اور | تركت ديل اهِفدضحًأوِج نصار اه دب
 ا فرص يلا ةردكنافاخ يسارا 5907
 ةمجاامأ نا ضمنت تاق كد عع صتن كلام هه

 رز )نآد رسم رحال اضيطل م نرهطاذأ عطقنتر 0

 ء.زدوضنو |لستفت كالو تر 0#
 3 موطقنوصع لا نيسد كل شنعا اذ ضمت ص ميتتوا 0

 001 ايما يلو ا سلح مع 7
 اينو لجبل وزر وولام تحير نأ سس نم 52- 0

 نال اذ تل واخ كافل منيل رسرمالخال داع ظ 5 ”ايجارماهلطت اذا اهلطمهركلا ماىلضول واهس 2020-0٠
 ٍياره تمل وامكيفو ةههرموود ىطس رضا تول ند

 فانا تجنن اداولارشالثنا عتب وطمس ة شلش 2 ظ
 هيا تنال جد نان ة بورا ةنكطلاه ضيم 0

 ويجدر + وج قصص بج دهس ابو هعلامو طعم ههجاج راهي ٠ ديس سي
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 نما وعم دا امازس نم جزع الو رجم
 نكسإ نأ اهب قوام ةركت نكد بعطعال طرود طر امى

 يضم مال تلال ةمحرأ | رصد نم

 أيدئلطم) اهرسو رولا ث ثلئشو هادم يول الاو

 دفان عاكنب انه]مولو مزعاعاطمفحتماول ىتنكو مرحول

 لأ ايعولا موهوب نبت طرطلا هني لمإل هترهي جنو
 برس تجيرتول اك | هاذا 2( عال ”هئنم طوول

 مكاو زعءركدالاعحررلاو الع ضاكبلا لينة اليالاو
 كجم ناكوال لك ءارضصا| ذااماألوالل تلمتاو ليلتلا ٠
 ضاواراضيا كلثلا ودام برجرلاب م”دهيزهانلا جدزأاو

 _ طكةرم رونو ثلا جدزلا ٌةلعو هّنرح يضم ثرلثلا ةئلطم
 ًاهتوزرزب مع اههرص هداه سلال نا امد صب ناهأ

 هل تهال ءإتبال | يشن نم هشام رن فاروطدا |
 دقن ةرحاو :ئلطأ لحد اك ندم ل اى هبو دل ليك
 كت أب بعزل لع ن اه دصمال ناذزف ءتقدضو أدع

 يزل اره لاو هنرمأ ابره كزيلع تلللره ليلا
 ًايوكب الأ ةرلحمت طرشسو همز) بم الا تاما نايف هنكمإل
 ذالطلل عيزلا ةيلهاوإل بال ريجضن فو متعرك
 قادس ةدافكلأ ثري نأ ةشسأب ,ةقلطوبزدر هكحوجذ
 كولو ريما ول هسار لاةلخ ناريس مالا دروشآ ةجيرا عرف
 ' مديسعو لاطنانا عفا قي اسح كره ندا غأ ةيعرا

 د مرانكات يصو هدد اب نل د زهد تحرم نو أهيزه ناذوح
 نيل طتمسو ةرحاوب تانالا اوالمالا طعسو ازلل ب حو مرش

 انما تضم اهلاوي اكتر ولد اسوم ناولالا (تذومرل
 كلنا عطتررط رمد | عدس د با يكت نأ نرضأب تنأب فراب
 ترمه دود نوم سو فراك أ نيمل'ش يفك

 دهن هسس كبيزوا هسأو لاقؤابوبثكمولد اليا يرمشلا ٠
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 لاك |امزنلا 27 ادا تبلدالا نرهثلا
 اب هم ميد هادا
 انطونعز عا ع ايكن هبيبزحواة عر اي يزمو و هم
 لغ سيئب ال ةئداسلوا أّهنريوا اهزفصو | ا رحاب نمرل
 3 ِح ان اوك هزجال هسيعوال بألا ةرمزواهطت
 7 د جرلا يول 4 نان

 ا بكل 0 نار رأيي 5
 كلطينإ ىسداهزب ناش الثدف ةالطلا قدنا ةنماب
 :ملطزهنمةرحاو ليلع خدود أ تكدر نأو

 طش :ضقزملاجاتنلا نكمل زاره 1
 5 ا ماظ معرب 3

2 

0 6 
 : ةقلاوارشلاو دال بر دلطل لا

 0 انبوهو نب ىلطل لع ىاطلابد هب هاولار ةلمابلاو .

 اذن اة ئالطل !ميزعا لاما مايل اهرب امد رنمج
 1 م تل
 كيشرأ  لامرإر ضاطمإب اههراذل ترشد ناورْسس نأ ىثس

 ظ تايمر اداب هند ايلض صاد اهدنزمدل دب

 منن ملح نتن ناب مهد اهركر | ةتسمو | رينز نحو |

 0 ا 0
 كتم او رد اووي تةرصاردالاج تر

 قا ديعاع تلأخ ديل اننا ةيير الإ نطنو قودنصلا د

 كانا هانت تلا | هانا ةل ملل
2-0 
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 ةسائلا فد )ْبةِنياب ىلولا نف مو ةرحاو|ّرلطند ىلأ

 صلال موتلالعوا تلا نلف كسضؤلطا ل لاقان اع ةيصر
 .2 تشاد مزل تابمف تبل اعوا نل امنلاطتنااهل هلع ميدل

 ْ . بتلاتاناج وعر تتلطنلا كلعورحتاوانلا كيعةنلاط

 ةجدبلا بدل دولا: كقتل انيس اف نل ]ل كدت
 كيلا ءاج تلاقوضتملو ىإ اطرسا كن كس هلو
 تبيع زا لوو بست اجرسان لاب دبعل اذه تجب هأر كأي
 ١ لاما ف ىرغيل اد دلل مقبركت غو ل ملع عيل عدارأو

 ١ 00000 ارسال سام صالة ارابلو ليي تستا كسراللك
 فلطلا بهو اهل رضماذاالا ةدمل | ةتضنالا كتل اب نست

 1 [هو ناواوأ |« ضفتزمةاربلا طرسال يّمسملاو علل مع
 ا : قسم هوارهش مرلد ٌءْيمْنإِع هئمل أخل ال انرمزلو ىو
 1 دااملاع هّسرمص بالا بعدما طاير قلل

 ظ ظ ناد ةر برس اجو كدب هتملاضرل ا/مزلب رو تتلطاهرم
 هلع نادره ماجونمسالب هلل ماو معد انماضألخ
 كضفكرمل احل اكسب تطماصازمهو كج ن اذ أويلع
 أهلا قاسام تومالاد هيلع هل لجوملار ملا نعى ربو ملط

 اهيل هب الأ تمأتنحأ ثلا نيريتم ضنرل مل جملا نع
 3 ذاب نادلولا ماد ةمالاو كرما نذايولو سلا دعب لاملا
 رنا ايم لعامالومةمالا ولج اىلا لربلا امه وما
 ديل ةم| ارجو صاري دموأ اوبعو ااساكم ناو انأجمولن هصارح

 رعهب ريمي امو ا هسجورياسملا هيت ةوهر [ مظل بمب

 ف بكمل تأ يدب ب ىف عطتس
 دارمارصافك يضموا ءوكد كس أموأ أره ضع تاكو نأ هنم

 وا هل عزجواق شوا قض/ مظكو ا اهرذكوا اهددفك دا كنطم

 يه وعرأ بد وس وطتخر اوظللرزمكو هدا ضع دبه نطو
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 لع زكر قعد هساوبلد لوول رد تيل اطم ةللاد اهطيرإع
 لور اهلفنم هاون ام صوتكم لمت ضال ال هنن تحص . . اةالطوا!ماهظواا جا شمع كاب ىؤم ناو هب همازلا ىضاقلا
 تنر أم اهنمرهاظؤ اهم باوك رمالو شما نير أظل  ةلافاطر نول ارهظكمابعرط تايد
 "دام طلاع اشمإ هنا
 0اس ناد ةرامكر اهظلكُب هيلمخ ةَورعترلاجيو | دحاد
 ةر (ركلا بار, اكألاو اضم فد سلجم نت اكان
 ديدي ىرصأ [وطتسو | رىعاو | نانذالا عيطغموأ ايربجدا ايصخوا مداواريكوا اذ اكد اريمصوو ةيررطيخ
 عرار كراش ةوبرل أمد تلخنم يلوم كدحادا

 ةوفنلا“ ْ 0 ٠
 او اتسال ىزلا ونجل درغال اك

 صلال ديزل دسلاو هل كو اونطو نأ ماعم ] مرصلا
 نيس عطا عوصلا نعزجن اذ مطاوأ دنع عريس عاولو
 ين أ حرمها هوم هادعن اد كلذ ةمدوا ةرطنل اكانيكس
 طْضذدحاو (دبنق ا مطل لحب اول أمون نيتسارحاو مطأوأ
 (داؤيتامضدب مامطلا هككم ذآ ناو طتعم لكذ هموب نش لزج
 َ صا تضر افزع هنعملطد ناعرامرما 51 |[ سدحاو
 ت افدصلا نود هي دهل از تارازكأ ا نف ةحابالا تكص
 مثمر | ميع نمي إو نيرا هطنرع ندب ررع شمل او
 نع مجري ماو ذيجر أميع ءرمرح ناد 'امطالد (اصل

 هعاق 2
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 نب اهلزو اسلاك خر اظنغر هلو

 تاءاهس وه اجلا ب هر اوم وراطنا نع
 2 ا هنورتم نامال ايس

 - رةيجيزلا م اَفظَساّيحفاَبلا ضءاقمو هنح

 ادم بجو اذن هنحئزما جر | فرد هبيبسرأ وعم

 نا ةهص وكتير نمللاو نيعلاب,ت اداوم تا دارو
 ًايلارهارهم هاو اممم قيزعملا ودود نعباتل ا دع ٌ

 قرا ةداجلا ملهم انا ةنيسل أمم سرد نك

 بس .دازعالب ف عسحت ثان نعال بلا طودلولا بلس

 ضد نعل حتسجالاو تعال نعزل ناقد هن ش

 كو صناو دحفدئلاالهاد امراادها سؤ ضي تا
 كيل ل ناعما ردت نامل لوريل انك أكدال نم

 ردحإإلذ تمنعبو أن طسا مة 1 كدا ةماود اذكرك ]

 هانز دنا دوش اييرتوسالا نابل ىالطلاب طمضو
 يسمو .أاوأ ونال ايوربد ةسؤسأ وو

 تاو تنزل اولد ديراوقنهواج ) هشيغو فْرْوَلأ
 ”ةرمذ تاو تاكد اَمل ءاذ دونوجوهو ةنرنكوأ ُهيبص
 يشمل اب هتيم ايه هن نيو اوشا أ وا

 تاو هنعشامللا مم ديزلا 21 تجرغتب تاباتغلا تأذ هب
 ركون كال تأد كس ضي
 دهنوأ و مدام زباكب 7" | رعد دج امي قرض ل

 1 داعللا دمبأزطو صح 0

 مَ قادمح هسنعن بز ثاكهمأب هلو هريدشل ككل

2-2 0 
 ةدؤير الث قتلا لّتح دج لكك يرطب ارك و اههرحاو ا

 ا نباتات لل ننس نامل مدح
 دوصعو حولوا !"نلأ عابتبات ةئنمتلا دنعرلول اننا



 موي 0

 ثناكهعاللا
 4 بامللا

 دكه

 نعال كعنارد حان لإ بزداو نيمزسلا ملا فن امه نعالر
 كلاثل ىف دحارزطب ف طلب تإهول وأم مد ثباث بسلا
 ا” هضم تاك : اعللادل و تام عوسمهد دج قائل ايرفاد

 هلوصو روب بجلد لاهل كأم هي زد ب وجبل موز ثذجحت اذآ
 فيرتلا دفب داوي بويل ةارما تآخال هزعبا نعرءاصفا هيلا

 قيرنتل | طدأ بنعرلو هل اج يقرقلاو هند تنئ نيتنمعلا
 اناهناصورو ةيمرش هتنش جا ايضمرأ أت يعمت دبجدولد

 لاب تابلا جر تافا هو دنومةدمال نما يفح
 هترجورلذ عار اعوصن اهةرطر ايحاذ ةضاولو اييلطب
 - ةطافطاقلا حضوري ملط اناوز مساخت | أنيع
 ايش كنار لجولا قط داوأو اناهزم مصاخترملو تنصموو قسم
 تدص رب كا: داذ نصروس عمت ةلماكلأت
 ضابم اهترمنعلاززتقتو أب ثدجوو امهنلحب
 1 هير اّسحا تاو الشم هصبصاك هن طفربع
 راني نا ليج ادا !ناوعاا مما اوا | سجعرنم تماق
 باب همئرتلادعبج املا زعابماإ رخالا بيعب اك تجالر بهذملاطاملرابحال هل اج ذللك اجيت
 هيدا حاملا ل ايزذنع ةارملا رز صيتبع رئلا

 امهتترو هرج يوك مد مل تلاب هكا عون عر
 الط ضخ صبور اهجىالطلا ةحجرأيةنباطانك
 اكن اوكضح كال سو | ةقبص بوتر دوب عضو
 . دساف عاوند | ههتس ةيرطومو أمتعاو | |مالوم تافداد
 لبس ننام رإ [دزصل ضخ | نم اجوةيملاو تول
 لورين ةهيرا تولد تنِط» نا ءاينلانرسفسا ةئرالك ضخ
 أتاوازمرل ز مؤر ناضج ضخ ة را فدا لطم

 2 و

 ْ ١ د١ تاض :
 ًامهجوررارازحعسو دمار لماملا فو ةزلاء ضد يعفإ



 2 يحوي 4ك

 ف بسالو توما رهوصلا ثومدمب تابعت فاو لرذص
عزم ىلعالا دجأ بلا ضراؤلا ةأما قو هلاح

 هم أفولا 

 كب ةدعنت يقنع مدد تول اميهلا ةدلطلاهى)طلا نلعو
 ا تميل ك2 نيابلا ةرعال

 هاذا لا 1 ةييغصلاو ضيملاب تن أتسا أ همد داع ءرهشملاب
 قّتسإم ةضحتضاقرريغلاو فاتش مامئادعاو
 ماو ههشِب ةرطرملاو ادساذاح امن ةحرككلاو نوضح

 ضيج ا رعأ الو ىنعو تلا ضيم امال ذبل رزعدلولا

 م ىذا ةدع ثيجر ةهبشم ٌمرَممملاتطوا ذأ هم ولُط
 اعبصوملوالا تمقزا ةيلاثلا متتوأهتميرلاو (كلخاوتو
 تطال تاهعناو رمل ضتغتم تيملاو قالطل ارحب ةرملا
 ةفزول|ب ىضاتلاوضقو ُهَنِِب هبلعت داو هركنا مهتارما

 ن امززينم اههااطررا امضملازمال ق الطلا تنورس ةرمل |و
 تاوىكسلاو يدل ملدرازهالا تقدزعشسمو هيدا نا
 افلا عاجبلا زوامل فكس ٌوَسْسال هنارع كر[ هم وص
 الل فرع تلاف اهنطو كرت عمزعلاو !قنزنتل ادب

 هنرتمم منال الاو الح عت اميزج [سهجدذلا أم نكو هلم

 رع ةع ذ ءادنم ةدعور از رهو عمو دولا خب لمد
 الماهولد ىذ اه دئتعا اذا دتتن لات امو ىف دايلط لماع
 ةيبسرْتْمِإ انكداقلطم روش راسم|,قطواد نهرب دم

 هلبسانلا ٍنوحتْسي اسال لاير الانا كوتا
 اة9|مامل/ةبسذ تءاضوا دلما «ةدماتموأ ةسضأ

 اذا ام نراخ املخدو كدب مل اوبل ةأرمأ جوزتر ةرعال

 ةمركشوو نيمو د د ارىلا ف ]بيغ حجنإ
 نهرلارلقلار بللاو ةيزلا كرب تموت رم تااأذا
 اهع ادد [ق تع رمز ىبإلل عزلاوزصعملاربل د انالو
 ع د ةأعو ةدنعموأ ضرع 25| جيطخ مرحب ةرتعملاد
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 1اس التسول بااوزون تابع ب

 تواءاوكمرغني تت طإ طي زنمتو تب تديددإل
باب تبادل رااخاه ضلت ناختوا تاع درا نلبي ورب ةتسوإ دمي

 ظ : ض

 هجيزخ ا مسأةناكواامهبعلرتل فاضت لد زإبلا ف

 ٠٠ كااكذأو تورس ةزدابومم نيبو | ندري و زعسو رايح اراها ابن اراطط رد ةزمهرسلم

 . ةتتناونأودحاموعلاو والو امه ع باع كعكات

 يناله نار اهنوجر ا ةقلطمم داما تسفكملاب تيرضخذنا مصار لكلا زها عم ةركسسملا لمس رمرجب جرد ةد تيم
 مردز[ا )ل مجزسةرم د اوجوز ةيراشتم أ

 ًامؤزكال هب تاجحناو ايلوخرمربعولو ةريكت اكأذا - توتا مرلاد يا افانعأ ريك صاح تقاراؤللا ورشا سرا دال بح [دتس رك اذا ائرع نابل رنعأ هلو ضرما نر د ةيافر عنق هقدض 9 ) ناو دتوعربالا اأو ماو ناوأيض يرن طم اماتلفال هب تاجةوتمو ملذالا هال اموبكلا ف ةيمجب تناك ةرعل فضة رقم ام ننس زمزكال هول د ناد ه7 ةرّتمهرأو بمد تثيؤر هسا ةتسأ داو كاتس
 ]ا دراما تقوزموننملفازماتهذلأ نم رمل اود
 راو هاظإ بحو مال خي دلو ترا ٌمرْيمبآَد
 باضدمنا مهري خش جبتسلا سنو ةئيرولا قيد صموا هب
 ننتقل تااتضا نلت ان: ترا وواوالالاد مهةوأهلا
 دلو ناوهدزيمراباحللوتلا لهاا داو لوصتض
 . هفلا رقت نم لوعنضل تراوتا تفل اطنق# نين نا
 . قر ةارما داوم ناظيإ دون | ههئلط لع اهو هب
 نطو ثان هن لآ ةد (ئمولب تب بحلاب ندعي ىفا

 ا ديلد ظ



 تامجرا ل ضاق خدالرلا قلما تر.ئذومونه صلو
 لاول هنصزثكالذاو هتل امم كد زم لوهن ضم نباقدل هب ْ

 هنا نباوهو هتارما اذا هماسل مذ تاي .د داره الفل

 ةئطتتنإوا فا دا وما تناهنيماولامذ اع تلهب ناو ظ

 ةماوو هل جوز, تاكل اذدا اهمال مايعتملو هبرمتتو
 ةيتاشولا دولا ءاعداةداوب تا جيس همما جدال

 سيضِقوَ ارلو هل ةوطوملا هثما تراو هرل هما ريصنو

 .  هعلاص دوئس| نيننأ نإب ٌةكردشعةم اعتوعد هند
 رف نارا نع ا اينو دب بسلا تبثبال وا وم تاجاع
 . اب بهذلا عفاش هالوول اذا دبا تدإوورخأ
 ةلتمف وكم ناإل ! ةرملا دجحوأومالل تبع ةنا ممل

 ةنن مدا ةردمر ادا و ماو ا ةماوا ةنيومامريعو !ٌئصاووا

 تارا موجربمب ةصيزتموا ةباتكلا لّبهرإ لولاكك3 تولو

 بمذملا لكك لب ملا ورسم بالاو ان [جمتست
 لاطياطعةنضا لم دقت وامل تيمنا ذأ 4/ طلعالو

 ةعوكيركيرلاذاةنداضلل ةرما ىعشسو اينهر مصل حا.
التمالا تلعن او بالا مام مالاممآاع ثدسمالز

 ماي ب

 156 ةيمر اددكرك تملا م كرك ت الاذل مب موال

 ليع حاعت| قحط تيسو كل ل ايان أيوانيد لضم
 ( رزه م هبوحا ةدماذلاو ةنهرمل ايرّسو ةم

 ههه وعتش و سام نما |هريعوزميخ حام نحا ةردلو
 ااا ا ب كلل مالا ف ركملا ارت
 ( اقْبا تاءدقوال رمل تل اقد أهنمؤب| اذهف كشنبا عزه
 ىبلا دديو .همولا ةاملاو لحرا توه لوما ئبمل انه

 محتلعو أنا نان !رعداذ داو امؤب نيجدزكامهللا
 يهاب اًتلطمان دنعراوللر ابمل امهلانبا هنرك
 0و |ذ|الاذل أبين تاو هسجخملا بالا (نضاركمن ا أشلا



 و +

 ذ اهل 21و با امل نكيإ ناو هج بالا ةلتاج د يلد هضإإ ضباللسل ها يارئفنساو[شعاذا دلتا دأيسنإل
 07 َُث انامل ناو واد تيكر تا يضهلف غذا 1

 : اقسام نكيرل ناد نمر جمعذ ةبصع
 :دانن نس ميل داكلأ تاصملا نم
 ا قكشاب دفنت أ لخدن :نوهامد أذ

 | ذالا دوأ امنوا هج يطول عدرا ةلطالمأر بيد ركب نإ كد ف فزد ]ب ظنشإ ع
 إل ارا نم اطرد ني الفاه مهريعاهار مالا ارهود 'ئاكند اهنلو نايا: او همكع فوصل )ا ديلا نعتلتا
 اب ال مونكي كاد اعلا دخل هيل تذإ
 ةركار ءامطل | ة نمل ا تساي هبازعةومي تالا
 0/1 سايرنلا دلة ةمفند قاكسلاو
 مهل رنصرإب مجد الا عجذ 3 ةباشد
 ةريص|ةركدا ايو | ة سرا و اردت ) لولا لع
 ١ رمل أ يضن تمس الو | ةرطونةدغيوأ ةرّسف طول !ىطن
 جدزلا تيب ف وموااهسإ تيب ةورار امه اعمدج
 هه شرعا هطدرمو سرر حر طب د هشيب ف ةجاحلال
 ةتغْيل مد راد 3 .ىنال ماهو | ةيرصممر
 (دنَع 5 م تن أكلت أر نمت ةصاخنملل
 7 :لاديلع بكر 1 اهطب أ نايت هيل

 طو با شئنا نزند ةؤغموردذج درر

 1تساورلهؤ ننال عدزلاد رن لوم نضج أل 2 هزسكلا
 4 مرزاك 0 مئاا مهدعوماتلإ ارهظن تاذلا
 - ةيجاضا غدا ديرمدتت الم ضلاو الفا مدج
 ئ الع :اراسعاو 0 اج همن ازداد

 اك ا رار ارسومول ماا د

 بز

0 
3 

: 5 
 : ؟ ( 7“ 1 4

0 

 مبورد تر جبس يب بسس يس بج ميس بيو حس سووا
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 اع هلا

 اصهيب فيهم اقانتارثكاوا نوداخةتنن هيلع نمو هعاد
 ىضاقلااهرمابو ارسومرل أزماروح هدافي هدميدأو يع رعب

 اا | ةهفنيومذ هبعةنادتسالاب .
 رماة فنا دز تحاصطسرلا بميركملابوارمت :

 | ذا الل منالوهه ىكقيطاال انا عوزلا لاق رهام جاع
 ةقغشاو اهم لك 5 كو داهثأ ْ ىرمامطلارهسرئت

 اءقالطو اههرحا توعد اضرلاوأآ ضل اباللا اني ريصتول

 لجل ادرمالو ضماقرم اب تادتسا |ةاالل ضيزنملا طقس
 ”+ورمضوز ةففن ف جاكتلا ف تود املانملا عاب

 ْ ة ساهر عن هنف عاسو هإتهو ترئكطمْسلو ىذا

 ظ اهرختارلفةيوتسلاب تاما ةحوكملا ةمالا ةّحنو
 ماضل زعل اًضتنال ثالطل | دعب ًاهاودو ! اهرود كولا
 الظل دا هانم لا تيب كسلا امل بحي انآ 5 كطقتس
 معربا اهافكى لهل __ادزم عزم تيد امل اجمد

 اهنمالو دلو الا جوردل نم |مسمالو ةضوب ايامنا ظ

 فرت أحلام اجهز يفو هيج اوبل رطل نم
 ”هاولا ةحوزأ صبر اهدنع ةنوينيكلا زم معنو ةنس
 عي سةر ل ودير

 اكتر عةنيبلا ةماقابإلا ةئننلا اهطمنإ بياقلا تادعم هكا لتكمو يليزات معاذ انكمدةوأذ ةيصوالابو ٠
 "همام بطعوذل ةنجب تاقاذالا مدت |ثاذلو
 لعةأضتلا لمع د هبال ايىصّقضز نأ هرىضنال و

 مرلد بلاد عا ةلاعلو هب ىتفشو:جام اه
 ةياذكلا ةييرمتلاو غولبلاو قتملار ايم عمولب

 , اكاقاالا 0
 ٍ م هقرح رد ف | بكو ليماحو#و مرلومإ 7 ١
 "رو نازكمبلتاروباةوب ةقفلاطقسواهرمالةهك 0

 هت تش وع هس دمع 2[



 * قانا ببكين ميد راه ظ
 ْء كيهاذاالا : امرا احا هما اعرسأو ةهسزو هيرنأ

 قبس غرو ا ةجركسوأ دمأال اهدنع مصرع بالا ىاتند ظ
 ” رسوفأعو ةسنجالا عزخائ ماع ةدإنزبلطتإ اذا اعد
 ًانيؤرتسلاو يوشاب |عنل اددوصال يديم
 رمزا اربتس سجى ثرالاال يزل بعل
 دتهضتإ كيرا ده رظخ دذاعزموج لزج اقل دا دن |
 ولا اوضالاو يجوزللالا انيد ىالتخاما حف ةسنفالو
 1 ظ الار هنن ناتعإ هنا نيود تملا
 ةسدرل توفناول نيالا ءدوس نصا هأوس هيلع هل

 مرارا انااا 5
 يم ناالا تطس مر تنممو ةهرزأا ريغ ةتشنبوطت
 ديك و ن ن >فداهرجت بال تامولئاهن 32-6

 كر عماالاو هيك ىف تون راد
 شفا بيشو نع 2 ط1 . هاون قاوزملكا هزم

 الادمان اا ودينا طنا
 متم ف دوملا_بلطي كك( دمت ماو بانل اذ ئيعاقنل اهعاب
 ةرحوب هيكل ةمنرلادسعإغ ةتننلاب مالا يصاقلا
 ةكدت ّ هادا اطضي ميا هع قفنشو
 | من | نشأ نيب

 تبأت ا 75
 مو واج هجوما ط[ مس نع امره قت

 ٠  ةتالردكع نلكب جنوب دراصال نن هيدالريصب
 ا اروأ نتسو |(قنعواره سأل .تاادرمببا هنلأ

 علما ول داوماةعدأرجمال لها كل

 صايدأ



 تدك موو نسا

 وه مااا وع
 1 تب 11110 أرحايوا

 ك ديلان عه ربع اءاعوع رص كهودرحكسإر از
 تب ن ف 0070 6 9

 ىفبإ انهر كارو ل 1 1

 ١ ىفا ابويا امبلرش مارا دمام وا انهقر الاب
 مش تنلو هسسانكو :قياطلا ظانلاو لطفى املس و

 ةنلا مم قه هنأ ير اتماوا كريب لما هلؤؤالا رمل

 ككلارد م مرهف كرسي راصد يدع لوغو
 مهلاو جلوس | جرب دااكو انونجر ا اص
 ا هلا نصح رع حرملسملا هب يك أو

 00 مص طنب قول ءناو لزهر وطن
 هلا لادلا :تعرح تاو كلم نا ثيعل سس دولد

 الءطررحرملا اا قتعرره ناو يررعتنا نادت امك
 *نزجرلو تاوحض صنت فال قعر سس هن داو |ذأ امنع
 هعورو و قتملاو ترلاو ىكأ ف مالا ميتين تيدلولأو طمخكوتع

قم باب صاعد ددابسل هور ةمالادادد
 ْ 

 ره بامدعسد لكوتسرلد ممرض نيعازمسلا
 هيصنقتعاوأو عالة بزر فزاالد جرم د شب هكا ٠

 وأ سومو نعضمدا ممل الول ارويستصوار ربنا هكيشلد
 جالا يهد ةقجر دف اكام وكم هر اسمو هاالرلاو رسل الع

 انلاخضوأو انلطم اهظحزم عسخا) وتس ن رشم ميس
 ١ / ام سامع املالول او مرصل |الرسباا جاراب

 ُ روضضم وع طر -عررخال/ريكعو للغ
 1 0 0 امئهدحام] كن دسعإع ان لحرأىعالو امه

 1 لاقؤمدبلارابل نهد نلف ني تارح بعل 7
 درو كولطو وع معاضد تكن أن أطزنن اما |ظ ْ

 ١ ْ نامالب هظح قع يبا نض قتلا نائوشسيوا قو مدي زو 0

 يا 7



23 +5002 
 كيطلناو ىستسوا تنل يمينا هاذ قيام يولا# ||
 َ هالو يالي هيرئاكأ ىفتمل ب 'ّ 01

 5 ىلع ير يذلا كيرتلل ف امضلاذير) ن[يركنلا دعا ظ 0
 -ينا#ةرها هضنعلو دعاد عمد ةنالن نيب دبعإ وم 0 "|

 سرنا ةتتععررم او ةضتسمال عر 05 ظ ١
 سما اضل كل لير او تملا نيبلولاو هتف مالا لا

 ١  35دنحركتاو كدرتسراو مإوعلاقرلذ نيدم ةئلل 2 3

 ا قسعإ رم :ااذدإو 1 ةىدالو اموب تقوتر

 رات ل هلا حلالا مس لا

. 

 ب علا.( ويس نا ظ
 0 و 5 مرعي لكن مو: هكلذ

 رو تلخدرم عر تنبت كاع ا ةئل نر تحزن مرهم ظ

 ًاقلاو بو انلل نإب تضملاو هضم ةلخا دللذ ثاربملا

 قاب ةرلاع ليلا بتم ةايرلل ةدعإملعم تافض ظ 'آ
 0 ابر ددوريزجو تزهر بك مهم فالط ف | ا

 | رطل مب نعال نيتإس ةَودصو ةبهد ا

 ” مسا مانا ىلاكو اًكواذراججالا فانأس توكرال توملا ئ 501

 نامتبإلاهدخأ تاك ٍقيلو ما ماع ىتيناط مادا : : 3 ظ 3

 دل د لبا تاكا هس لاند رابسالالو قنملل قابلا ا 1 1

 ل والا ديا قناواركذ تدلل وه ةرشن اقاركؤرفجوإت 0 5 ظ 1

 دنع ىتجدار نيم قينالاو ملا تضيقتعو ناك 0

 دولا من قالطدا وو دنا تتلهكرلم 00
 يدا اوكا نضااو تاويل تيلي 0

 تا ارو هو ف.بر © 1 1 هن



 م 0
 مسوي و

 : اسر يللا زم نحن سرب

 كاش لم[ رتل ليددم لت هلزمؤنع نيمو لت وأد 1

 ث ودرع لامأو أملدبع ليردد قد سرج هلل

 كئلانم قع ام أو ءرعب هكامزم# كاك م ىل ىل نم

 كوع ارم اقزءةد اج لدجوبس هاذ لكل لدا كد

 لمجإع توسل باب تامل انام جره رك 5

 [دابتلعو و 2 يللا ذل درعلا لمت لام .لع مربع قنخا

 يس لطول و هلو 1 دنس ماحصل اكوتانتادل
 ى هاولذ هيلا ابىعو رس هصدل د هعبب ىلوللو

 ى دأد هرلطب ضينملا هنع طحوأ مهل ارم عع هنع
 ىلحلا, هر © دادسنو ديرسولا ىلا ه اداو كبوملا تامداةابلا

 كواكب تالي 1ذكلا مسي خيي دوهو

 ٌياوهمتعأو دعب لص نأ تل يقوم يين رح كرا تلات /

 ثمحوأ والالادقتع كرااولا ماتيو دنع ضادو ا كر وأ
 مج أى هت دصمر خول المل قبعب ل الزوم معدل
 ب سل هرأع هتعد بيجاوإبح ههلومد أوه تام

 ل تااههوزتا تن العسلاب كَما ئعال أذل تك[هذ

 نقتل تدم طل طاوس دلا ١
 اال لسد تكا ةملاسه بجئ ١

 قص دع اهالولربو ةساملا ىأهمد باصاأمو هسعوذ

 تمام اهل اممم اهلذ جوزها يجود نالع تما

 00 رن تاددلد اتناك اهتتمايلخ

 : ونص انكر ووفد وج دج 3

 1 هريعر داهم ,وم بلخو مدس ةيامرلا تم نأدأ توها

 مرعلا لّيميالو ةيصولا النجع هلاجاعرت لا مح

 نهربإلو جود طور ملا عبي الذ اهم لذع ارك يم دن 0
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1 0 
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 ا
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 د ل 0

 1 سلا نيعجذلا قرط سول د أنانغتضتع ا.

 0 هينا
 00 تلو نتا وكام عز
 ا هم و دبسك«نجإ ولاه ترطب 2
 هَل 1 ابل ىيسو هذان تمئيع ةيوعو

 كك يوسو هاك نع مز أجاو ناكمأ نكي [نأذ ةزتعب ثرو
 فتاه ديسزةسدملا تدل دوأد سدم ةمدملادلو: هأنؤن دهوأ

 100 أك نآأعيب درب دل لفنو هأ 5مأ

 ىبملو الد ترم دميرج نأ وا :س نرش عملا وارسو ا
 ١ لتتف جرت م اذه مزه دم نا ل ةرمدلا يتم دهون

 . عشا وأ تميانإكربرملا مقدم فالك تتمبال
 اهيسرم ةمالا ترلو ذا داليتنسالا تسب م

 دز د ماقد جد جدزلا اهازشا 2

 ش رينعزمدإام لك م هذ ردد تتمايل الا ةرسدمل

 3 موحد د هيد تليرخ ! نه ترو ناك

 1 وأ ضأت هبونصتح |ذ 11لا أعل لع تقوي زغرم هل

 نادرا ماسالا ضع زلادل وما تلسذا لذ قاما
 هناك انا دأ د جد تمَسعو اهسمد ىتعسالاو هل يدإسا

 :اجلاسساند تامواد تريغرل لاى لا ةمالبأ نبامس لاحت

 تس جْز رسما ةمادإ د عدأ هيد 13

 1 هرمع نضدو ا هس ضضدزمو عزل د ؛ ايفر هنم
 .ًأامهياونم تاموللاغابوتس اننا ليو ةكافاهدلد

 بيطين اماما اصأتتوأهرطع صن لكعو اهدلد ءأ قو

 لرلادعر د ئنبلا تيلخعب «ةأيزلا هنمذنما نوكأ أهدحإ
 ا م اد ةيرا ةييرسايمل ك5 تاذ
 تاني ةدر تاكيواقلمأب هرموزاتب أ كرا لكم

 يا ١ د ايف حم لي (جخدرطالا تءادأعتملا 0

 ١ ا نأ تامه خوصم ةماص ةمادأ و كدا اعل



 هلا دب

 هبز[تأ و هدا د ماد و دهتسلا دحلا طمسو دلول | ةمثد

أهالرم لاولحا لاو راع ةيراجهنم تدل و بنل اتي
 

 "ل1 لاذ هبزكو لالحالا ى كيلا دك دصخ ىرا هداولاو

 لل 7-0 ديرما وادقولا دحأ ةيداج دس شلل تس

 اكعد لحنا سر عقد كَرلاوا طسملا طعنا مزحأه ظ

 اكاف كاطع ناعوت اناناس ك5

 فلح ىف رهو اهب غايو عري نسا | اجرك ا ههآد داهذالنم ظ

 00 اطبع اق جسام ذاك

 و هيونلا دجرت ناو مالا سوو طّمح تحن

 نيهلاذ يتومعما 0 0 دااهركم

 ىللو هعلاز امضي امسأزم مسانو| هسأب ملاو علل ظوا
 ء راالخو هما ةزمكى أش ةتاذصمأ ع أهن تلح مصيوا
 رمكاتنأسلاو خل اكهيارسال هيردّمو تمظعو هبايركو
 هلعو تحكى امن هتأغصماوب ىلط ل تر أ متي فصيل
 هللأ ي هداورمأ هاوس هداذعل طخ و هيضغعو هيأضرعد

 هددأب لشن أو ههّسأو تلحاو مّسأد تام اللا يو

 ىنم انك نه تآو هلم دس ثيع دامذنلعوا
 تيم هزا ةرتع ناكتا باوا ضاع ىلع ز عك ثأو ردا

 أّمحو هدو امهنهزكب تلم ضمك ا نست انو :

 هتنافأو هدأ و هأضرمو هاونو هي اذغد ترجو هندأ ّىحو

 تاسوأق اذانو| هسا ةلمأوأ طي | هيض هر مهو مه ثآَو
 كأي | مسا أس دارا 03 اللام اء د ل أرك ماو

 52 أتلاوانلادوأ أدخ هجر بهذلا لع نيد

 ديكاتلا رجالا توكل تاخدملا ه تاكل ازك [ها 1 ىأَص

 ب ايمو هيك سا 0 تام هه كحل



 و 5 :

 نوح زوو دلو ووعي وج ب هاير

 اهنعأ < دام +. - تهم دخلا يع حس

 سس سستم سس 5-7 5

 ٠ ب يلا حدس مس درا م دي

 3 هت يور 42ج جه

 محو

 هبال

 هيه سيما

52 3 

 5 ا ت10 ح بسصاتتلا "ف

. 

9 

0 

1 

 كا
, 

 ملقم ليا ل طك راد ”اللاوهو

 وأو ثريا ةماوتسيام من نكون اولا اذا كس نطلع

 ظ بوه 52من عما ايو وق
 لك ءاصادلا توا نجاد نواح ءارهدياو“
 دل صا زم غازملا للزجتلا رارتجسأ طركلاو هالو مايا
 فرح كاد اس ل

 |طمعنحد اواني ةراتكم# ايلا كصم | صفد
 ثنعيإ اس هدأت د ذاصأاو در السنلجلن اهلين رهو

 لتشوأ دوب | عج كا يصمم طعنلحرمو عر اكل
 ضل شت ماس صن عو ردكلاو ثثنلل جو ريل اقالف
 : تاقاكيشلا» باننا طياطدد م لاك
 ٠ 5 ذاحنمو يهد هسا هل ني تاىةسالب هّنارفأ 1
 عوهو جاو نجم ناكو طرش اًءامفو ا ناظم

 0 ضار هانا مل طركلا دحوو ةدوصم
 يسن زوم 2 0 ”لبأو ئايتعاو

 ١ متن[ نيريط رس هقلعن م دج لوخدو ةز أذ

 حقد تنزمدامةريااعد طركسلا دونا كو ىان
 نيو الاعنفو كمت ور قتسا مدن بهزملا لعمل و أ
 - دوام أون ةاسةلهعأو جذي نام ةنكلل 5

 ةأشنج دانه وكمزعترس نا لاذ لو دمأو أهيباوا هن

 رينو هانا ناالجدمديال عزرا ءاماعدا
 دضتأواروزح انالع هس لأ نلف

 اشنللو تالا تماما نر اك عمج 3
 ريغل قدصصش - م

 اع اديس سيرة ةشملا ةياسذاأي

 2 ايقيمت حاسة اتا مهن: لب هأضقرظتان !نكك
 ألا كيلا عتخ هزل هنود كير هد اعد
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 ةلعانك موب ةبامل ذهبي قدصمل مدن مصيإ هأ لامالو
 . 1اومذز طع ل اقزام ارتفع هد ىرخا ةنبا قدم
 هأش نأ هفلكم صو نين هر انكهّلمه هل ةنلو هلي
 ةزمأممو| ةدابعكومل أيّ نام ملكدب لطب از و لطب هلأ

 توج اذ نيملا_ تب
 ظانلالانلع ةينبم نامإلا نأ الاوقكلاو ةدزملاو
 ىزأ و ىلغب أشنو يزاشمأل نأ نارا ضارعالا لعالا
 0 نأبلا هتجرخنل وا عردب هأ

 ةمب برطو طسازم حرف تلأب (ىبلأ هني دخيل وأ طارشإ
 يا تشل هيل القل ىدعو

 د ارلاةزهذ و ةيرحاحلخ دنرادظو بهدلإ ]ع ضل

 نات ابحت او ءاوهتالا دجب ىرخأ اراد تيفي ناو كنت
 انك اسه ترضع املا ولغات أناعوا اءصضوا

 دذ تأططل كو هئمسلا مدهواورزخا وأ مدؤت تيل |

 نامل ىلجنإل نادوأ هركملا فال ناملل غ لك ننح
 ثنحيأ امْصْمْس أباء مده طياملا اذه لوا ةن اوطميج

 نقاولاو هب نكمو]ربا'ءةرسكك لتلا انهي تكتل كلحول إي
 ن اكبايلا ناغاول ثيب بابلا تاط3لنحا د طسلا لع
 جوملا هلع ولهما تاكو و ثنح هسكعب ناك اد ل 'جرمأ

 تولد بالا تاطنو هبهدتب نهاد ناكمااذه كلن كتنأ
 كه |بتالل ىوتسان أو ىزسالل لضداد ةّسمل لع كعت ىذحإت
 تجانس لارا كاملا تاكتاو تنحي لضسا جدارملل ناكمأ

 تا او بوكرلا ماهدو يعمل اوم اًءلطم ثنحيال لبحو .

 ظ رتلرولتلاد جوتتلا هقدر وضاق دال اقام اك
 595 7 د عزم اجلا ها تببلادرارلا نه نكي

 حصاد لكنا حرذجول ني ثنمو ةيزملاورصلل ضياع ثدح



 ا يد وش ,نيللاوا كيلادارسبلا انه نم
 ا 2211 00

 لأب 8 كيان امس ةجلا ١

 عاناخا لغردول هإكمو جدكاباضامو وذل هن ودبو عمأب

 نا ةزانملل لام نق فتكا بهزملا ىلع هني لختالو

 2 50 بهذيألوا جنجالرخآ ماذا اهلا رح

 انهو ًاهدضدإع ممم نإرعنر داجا نام

 ب .تا لج تبهنذ هاذ يعشاما ّجأتال نا نلحرل مل

 ردا ةثكلح تام عوز د الخ هنتاي نلج خصب هوت

 5 نضاعرب ناو اولا ضرع ىنو؟الطتس أنآ هيئايل اخ

 ها دا هذا امئسجمابلا جتا ةنأز قدم

 "لسا ةبندبدا دارد ملذراداخننال تلجفمز تاذلا

 1 .نسونلامم ا ملوعدب ك ثسح لذرادنف همدك عيال

 تا قو[ هش عزل دبا 1ث دين أ ذك
 داو ىمهي رئي 2 نلعل لاطلا لف دل تدغل

 ..ءاليل 01 اوبس نب
 هاودو هند |قحو

 3 تعلمنا ظرف 1

 تللاه برشا [م(12 نملا بباب
 علا ”لانأحاع نول ىلا هن حضملا لقيام لأصيا لكأل
0-0 5 / 

 | نيملاع ناواه عنك هندح دين دكا

 نخل نجعيم مكاملذ راكد ال ولام هب يمس اذا كنت هن
 همنعالو ةصاخ امكن ةانل اخو أكو كنعال

 أصعتملا اذه للولد أشيلماص ام دمت لكامل

 0 06 ايلا انه 0

 ظ يجهز ايرالانع نقدم اخ هاكات



 ابو اير لحال نلحول و أبيزم لحاف كايد اطر
 تسي كارشب ثنمال و تملأ, كحارس الو ابطر لكايلو أ

 ًأهطاطايال يكول يزال هنلح ف كور أوه رسب
 ضد طخ ججلو ا فابوكرب ةبا د كرية ءاكمس اكلي
 ف رنملاو و دبكلاو نأشال طو لبعاع سا

 راك له لا ارشسلع نيجلاو أحن ىيايأل قرمهظلا مش
 دبا ذه ذقرسو | قد دوازعو ااا لاي

 زيا ةنمز باع كح قيعدلا اذه قد بعدم منتلابال
 يامل نطمح امل دإب لها هد أتعإ امْرمكَلَف نسأل خوك
 هنزل ال مىتلا ى هبل | ىضا هن لفاح
 عابي امرسارلاو ملل !عزيطلاو| ِ دبل هّتأيهو
 ملا ةرشمْملاو طلو حافتلا ةمكطانل اد عمم ل

عل ا عواد ظنا فامالاو 1
 : مايضر أم دمي: 

 باو[: هب غطصيا د ماد الادركس هلع تصح لأ
 عم ليو اموه دل اة دنيللعضيبلاو مللاال ت رنو
 دضم يذلا ىدارتملا لكلا يرتتلا كني هبايل اعزمكل
 2 أرججلا كواط دعب اهَوَهو صاخ د فريشبلا هب
 تراهم ةزإب لكك كيو ةداع هيك دضسإمرسمسلا ل اوزع
 ” ياو هروصبأ | و لذلا تضيللا هتمىيستلاو اهلها

 تلو |يتركسوا تاكا نأ ل اةرخيلا حولامجلا ٍقيللا تمضد
 أب ارسواامامط مضولو هلصا فدصب|انيم عدم
 هنأ ضال ةنايد مهسءاملا صيصغ ةش ثءد أبدوا

 ؛انالاب بشاب دع ليلو ريل كهرككا هب يناتيال امد
 شال ذهنه فينا ماو كلا تولد اقلطم
 أيام نيجلاداهسا طرتسإ تملا ربل اروضد تاكأ
 بصو ناكوأ هندءامالو ويلان وككا انهام بلس يف



 . و كبح صو ناكئداو ثنيال ههامالو قلطا وا مبين
 انكد لال نم ايه يلا:ه نيليلوأ املا فدمصيل
 ١) فد دأتف دك اماع نك[ ثاذ دوب ام اعانالم اتعب
 : طك ملل ا كتح مدإد هل ذاق هن ذايالا وا طشبأت عا
 ظ المن نكات وكت نامل ادراز الاوز أحالاو قاتمللانالا

 أيا ةاكنالاب ق وكي مدأعالااشنالادراهظالاو امدلاو
 بذكلاهقدصلاب فتحي ءوعو دنانالفنا فتبحاذا
 امك صاخة دصل غد هككوممددّس لولو

 0000 ااا

 تاو نحال ةلصلا دحسو ا نارمل| ام : 20

 ولا تار ارضيإل 0 ]
 . تاق ااضول د اهجراخوا ةالصلا  ةارمل اب ثني

 يلض ميل ان ل كبل تلحالالاو حملا فام
 انلنه لك[ةلبل لاكولو تدسمراهنلا ىرن تاذ ثدي ديل
 اواقخو اوبر مسي ناالا 1 نأ صاخلبللا لون

 "ثحودن ةأو|همو دى لسه راكت زاد كعوا ذأ نإ

 هلئأو لاقول كتل طمس دبز تام اوال اجدع

 ثءاحأول ههاو هييرمل لاق دا 2الى ة ذأ. قح دك (ول

 كلئأمرلكْسملإ مارا وأ نذالا عالذ تاذ شجون قع
 اذا ابل ذماوبنيبلا وني ةيان و طم و مادامد
 ثحإ لكك فأضإ كانذأ هرادلغيدالوا قيدصو
 ' :قالالاو فمر امانا عرض ع الواديلاراشا دبمملا ف
 هادم لكك ناليطلا اذه بعاص اكو هدجلا
 لة عونام وبدر هع! :تساهركمو نيملاو تامل !تنح
 : داع اطواو امومة ل دارهشلا ل قهشلا

 3 ماو ديالافرهرلاو اعوبركسع ةسىضما ذا عرنحأو

 1 ض ١ ت-لوروهيلاو ةريكا ابويا يملكها: سدي
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 ةِما د بكمالوا تالف ديب لال ثّلح :الئ اه ركسو ع

 لمد كاكاو كنح اهنم ئلش لم بي بلا
 ماكصاوا تاج ىلع هنف تايولو ال الاو دموع تلا

 . نيملا بتبأب نأ لكب مام تنال ةتاوخاذ |
 ىرتشأهيبّرْسادبعل وأ املا قدلطتلا ذ
 يزد اةالصا الفضا أعم ندبع ىرشأوأو قع اربع

 أ محاد هيتس دبع لوا ل اولد كلاكلا قّتعهدحو
 لوا اف ل امحولل كانلا ئسنال ادع ىزتشا نيدبع
 ل أذ لماكلا قتعدبع نضدو اوس لكد جونو كما دي
 دادنعن أ نل املا تأذ اربع كفن جونو _لكمادنع رجا
 هارْسل |تقوملا اونّسم تع ت م ايس ءادبع ىرْس]

 بترول وهرهونو فالك كيلا تنحازل تنام تدلون

 ميسا اع ةرانيل اهنحد لل ىنعايجرخإ ءاتيمارلو
 انؤس ٍفرْيد دبع لكل اقول ماع وبر شسل نإ ق دصراس
 أممهوكس ناو لوالا قس قوئمّس نالت ةشرحرنو

 ةب اكاد بلل ىالخج مدع وابل ا نيب أوه قردالو اومَتع
 فقسدئنمل اهل كرنأت اذا ةنلا راشيل الملعال ةرحلاك

 انبإةر اكل هبا ارش محال الادربهكلا مصل م أالقتسملا
 هتاذكن عا مسح قلع حاطكنب ةرل وسم ارثنالو همن تلح نم
 نعيرح هاد كيب شاس| نا نمل لاك | ذا ام تاليا ارش
 ' ةرعومذما ترم نا هل وتب قع واهات ايت عرانك
 تالا أها رشف امانا نيل جدك د اها ف
 216 زم ىرشفحئدبعوا قلاط تاهذمأ ترسل

 طغلا حوجول كلعر تلط ىلمتلا دب لكم ض اهاتشا
 ايفل هدبدمو دالواتاومأو غرب قع رحيل كولمتلك

 "نمو هزهوأ ىلاط عزه تاكا ضيبلا تسمو ةِيلامالا
 ثلطلع تعال نازحاذهو اذه دا حاده لاما ه اتملاط

7 
> 
 دفع



 هيسمج 7

+: 0 

 ع

 3 تيسسصسس

 ٠» 7 -”- ننوو جنم --هويعسرمملا
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 -_ هن همة

 ل - فوم مسمع ادع

 يي نزع رع هيب يو يو يا

 اهدحو ىلوالا تءلطو هرح د ىتع ل والا راتخإ تارك لب '

 . خه اًيريخالاتلطو امال تع ججاكلا باجالا رأتخا ناد
 ةأملاومرصلا از شلاو ميبلا تح نييلا ستار
 ةيضنبرشأبب نم ن اياذارمآلابال ةرشامماب ثدح اهرغو
 2089 لاهنع فصلا در أيسالاو ةر أجلا ارشملاو عيبا
 17 ١١ 2-1 فاكن اهل لإ برمد ةيميشلل» ةجاتلاج

 ىرحا ضوهبو مرتو اكهاوأضبإمال أب ثلح سهلا

  .قالطلاو علا غورومالضهو لسنب ثنو لكفالامتعإ
 ٠ دصلاوةيملاو دع مدنع للا د ةباتككم فاّتمْلاو ملخلاو ٠
 طا ا ءانبلاو جذل اودبمل !بصو ضاقت ضرملاو
 تبرأ 0 [ادسو عادبالاو

 ةبانلاديدورخج لج طع لخد مالو ليلو ةوسككأو ضضو
 ضماأنو ةغاصو طابحد ةراجاو ةداجاو اركسو عيب

 ماو ةعابت] اود كت مب نأ ثنع ملك هب 0
 لع اك تع نع عضال لضوا ناجلع لخد نانالوا لام

 دوب تل نأ غش كام نعش ول ابرضو ل دو

 ترسو اامايط لتلك[ تاكو غضا هلم ةتاكن عاب نأ كك
 هنتعوتنأو بطاخلا لكم مامطلا نكن | ىضتق ![ءاش لك
 دس صوم تأواهتمتدال أك هبلعافم ىَدص

 دهعاه جره ت ناك اول و ثنح تار املا
 كطارلاإل فيزفوملاو دسافلاب هند ئتسيالراجالب صصص
 تاكدساملا هدد ععملاب فنح ةارلا نهج دنت 14و
 بوعناذاييطونم كالا غد كود صيالو|ٍلصمال
 اتطيي دوا قنعنازإك قل اذه عب نأ تدص معلا
 تال جور لح تم سال اةدح ا ا
 ىل ةارما لكم أن ةلملا نهم ةلرما لكارإ لتهولو فلملل
ةفرسلاوةركك تك اخت كلا ةاملا نهال لانكم

 ' 

 م 0

4 110 6--201 1 
 اطال 03 4

 1 3 1 ب 20 7 ها : 2 ا

 ١ مو : 0-2 أ .. 1 و

 مولا 1 1 3 اا



 : يلا تلا لع هل ف قابس ام ةريعد | عتححو ماعلا غالادل

 دا جوزلل لمن ثللو برتاأمد فاداو تمككادا اس هبا

 4 الا دجملاوا, رخل ىلاوثلاواىلاس هسا تيىلاباهذلا

لا ةدرلاوا
 

تال دي هيأت (ىسصجد تحن( وصيف ال نلحةنوكب رح
 

 دب ن اكو مىيل اذه نموصيل كلح ويب كنحامويوااموص

 1 نا شامل لامزاويل اقل كح تعجل ذا دمن دأ هلكأ

 000 دينو يعاسزم كدضاخلا اسمو لصن

 0 « ةالصب شدد ار لسعات اندر

 ثنكال هه ةرشس دعب هب مص

 0 200 فب
 5 [فوطب قدرا ك املا نعت فرمب نمي قحتنتكالو

 رفات اك ى طهور اكلنا جراكلا ال

 ' 00 تا نر ذم بلبل تلح ىدهونو ىسبلذ

 لفنام همااخعب ا زم ود ىسيط الا

 ان دتغما مهدت اداه بل 0 ثنحالاو عريب لعب

 1 اال نمد ا الح يلي كصوت ةربازم اهوا

 ليال عنم |ذ قوكي ةاياسلا ما سيح لف خونصم
 اي مأنال وا صحو ا طاب ىل لقت وزال

 ةفاسحرب سلا اذه لع نطبلو ادلع مأتهرخ] ّمَرَه لم

 وأ كاسم لع ا ماه ازملا طلسموأو كسحالزحا

 2 سم
 تسال نلح ئارد كد اع سرمد ةننعسلا عزه حارا

 0 5 يعمر

 ا مح د نبلا كءائام لكدرح د لّسصلاو بطلا
 ملا ديت فتك كلوا كلك كوكو 78

 ارد وبل 0

 72 واو ماو نا هنأ .
 2ك

1 



 تطيوإ لح ف كسك بيرل ىابلاد ىلللاو ليم لشلا ف هع

 اة طر مري دصقملاو أضع | (نخو | أجرعس دذ كحوز

 ' 2+ نأ ةؤككلعرنم ةرعنلا ام لذ طرضبل تظرهلالا لع طلت
 _ كانالخ [تينل نلمال لاو هنح د توب اعنا تيمصو انتا

 ديجي دفا مور هلال هسكمتو ثنحأهب تامو ةأوسل اب هيرمد
 8 يسال ْ تاآوريموبل اكمجالاو بتلاكر ,سلاو لجاعلاو بيرق هنو دامو
 ' ز/هلابوطوا ايام راكتال ٌتْلَح ىون اعلمه ورد علم ىو
 أديلأيني هتاضنيل ةياحطراب مىيورمجْلضالاو كندا

 ةةرسا|ماهرءا دولا مكس اذونزداجرهس ءانمضول ١ رب ا
 - كيعيضود لتس لاذ ءاطعاول ويلا كام نضال نلح مي
 ش 0 داراول هرب هللأنت

 'ة+لاضَملل نحول ةتهومنيملا تاىول ثنمالو أضم ىبل
 كال وا ميلا تاخ نع انالذ ناتعبَل ناو ميلا ءاضصتشاداع
 نمأو يال دناضميأ نلحمويل اراك ءاناع ثيغيللا اذه
 نيبال احلم ل صشننأ هز مّشض هلاحاو اهل أب ريع
 هلك قحئدجإل تعض بف عرد نو دأهرددني
 ذل اع ولامدحآر ]عر ومتعب ضد ذاالا اوزسم

 انيكها دحام اه ددنم ؟مدامجالاواةدجالا ٠
 كوسواووا ةيامالا كل الما لاق م نحيل امنيا
 يطل ةدوزمو عمل و لاهم قايد زك هئارمأ ايضا |هككم
 | ةصاطضواةدبالالع شاك انيدال كلعتجإ الا
 ىاضوباهدّيدولو ددبال ىزحا ةمدإنهولذ هن تلا

 1 نلمنبأ نسوأو هلع ضرلخلا هتلاملا كاهن أور لمملا ليف

 ظ 27 يممرل لاح ابشن «ذابإلا ما كلل لو

 . ةلانكدنبلا أم لاح جدزحلاب دشن هن ذأبالا دابلا د

 سس



 نعول صحو معيبلإ ىالذجعرب لتس اخ هل بهي انالد نيل نلح
 "اي الو مث" ., ال لحج دجال دلل قلوشس
 + ديل بال كح دعبل هرصتلا لع تلاد
 أن عز شيال نلحق فنك غامد: حارلا تلخد تاو

 ” وضت مجد) ند ع ززبال نعمه دال هر وارشبا عمود[

 عيالنا جربمد ىمزال وول يفلان هع لول | ا

 عاكنز دلع غر خر ةارمأ لك ضيا لوم ا, كحال

 دا اره تحوزش نا همم ثنحيال لممل اب فوضت
 2 ذر اداظدب ال تلح لرضدو ا ليكوب

 نأ 'وازن) ل انإل هن لا ةرامسملاو ةرجاة بكل

 دورا ب أن كح الانماط اال ج
 كل شالا تبجو ةمدمم ةدومحدملا
 دا :أهننم ليحنح عياططان نكس كد انزل و دح
 امشي اهوا ككذ زم ةنيكم دا :كسالاراد ع تهب

 1 جدئلال عاام امال: اب دحاد كج عبرا

 ا :رقتووه نادوه د هوجأم هنعمل ر ملأ

 ياا ليا وزع الموصول طق
 07 موكل سا د اوس ارش
 ا حر نا هايس كو دح هنيب ناقمماكماأسو

 مقدرازو ذاو وتلا لو لطسو قو ارملا لد

 طم ىلا هصيااله هجن ديلا أكن ا ثا
 دان دامت د نيملد ب دنو مصل لا ودك ربأس 3

 0 د ةئغرمل طمس وز أ هنا كا غاللا غدا ةهشب تيطو

 هل ةئمخ حر دالاهاتشأو هيناتا هادا محور

 ه9 هبأنمملا لا دب هنا ولم تولي قح
 درسنا ءادب طرت أ والنلل ف ةيدلاودهلا ثصارمتملا بي
 تدلع اسما [ويأخو ا انناما اونا تقي



 ظ هد د و كاأذل |'6 مامالا 6 سخو | ىخو | قس ةرلهالا نع

 دوا دبابو يجو م لضمول

 ٠ طوس اال اس نسل بلا يجياسد

 2 ا ديم ع3 هو دان | لخهباك عطوه عرّمعإل

 يا ةرادالو دو دمعزبج هددملا اا لجل برصمو جرد
 5 دلال علا اف ةلاج مضت ال

 داي اوإن ذزصدرم يو ةسايسالا غند راجزببالو متمد دج

 ننحدعرب ل نمل ا رمد الام أعد

 ةيوللا مل أ هأصحاهىاذنلا دهر | مل ف اكمأو تعنضو

 ا *نصي أهو ميعح عاكش طولاو مد مالسإلاك تيك اد

 : يذلا طولا بابهياتل علا اامب بجعالو , 5 3

اغلا مئام:هبلا جردالي 3 در جوي
 تائرسلو, وت

 لأ ف قمشوجفلا وكيرملا و ةهّيس عاونانسالك ضو

 اهارع ودرج طتسا اكو نحل ليسو لتي نهرنو اهات و

 ”معطناو للا ميل دعنإ هأهرإا نم هد دب الق هايكالاولا

 خيميبلا ميلاد تاب از ةرتسمو عزل هدل هد عنلد ٌةما كوك
 .!ملادرا لل كيرتلا !ىطوو املس اح ةروهمملا ج هذلاو

000 1 

 مهسلاو هو انارحالا مد ا وعل

 ةمأو ثنلاٌءلّدممو هيوبأ ةما طوكملحرظنا لشملا .

 امعيلاو لاما قلطلاو ةنوهلل نهتملاو ةزيس ماو كارما

 ١ ةشائلادا لدالذ تكلا ىداطاو هنأدماهو

 2ص هنعدنملا:هئلو لرش ثلث ةقلطلا فال
 ظ لجو ةارمأو هد همحإ و يدع <جاطتوا

 هبسرجأنزنىيذو هنماهبانذ ةيمذو يش اوهولو كاضاع
 2 هيأ | تثم ةينجأ لع هديه و ةيبرطلو يرطملال

لط دوك هردول هرهم هلم كيع
 ٠ ولا ةنل



 5 اتلطم تلكم تاكمرنع ننال ولاد ا برارادؤذ

 اك مجاب نذل الو دح

 انزساأصخيولو مِيلادرلل أه انزيتخا| 3 هةثيد

 5 0 ءاوبصع اون انزمول ام تالخجدحالذ |ينم
 ا لد لاو الاد ىلا منلاب خمس ميل دابك؛ أهب
 اعل لاو انا امد ملا طسلدعسا لكن

 ةلادحالا لس نس ادع

 هاهو هاّمنلا عج هبرهاول و قورسلل نيطدو

 7 5 انسانا عملا 1 هرم ومب ئملورلا لاوزب

 ف دحيم ايا دهساللّهو ضمن دنع دوني لح

 قي اد ةلوهبا ل امرا الباب ةةرماغوأ 3

 .ذ ليؤعوأو دابا ف هااوجوط يف مهالتمناككل كوب هيلع
 طع هيسرماو تيفال مهزمأ

 نادى ةداهتلعاهدهتد | ةدضوهدإ دخت

 كددددكر ا نآيخ مواد دهسوأ و دحا دع ادمان

 كل مدح ادجو هارعو اهددحم 0 ةنالمو| تنقع

 تسب هجر ةرددرده ميكجر نا داقدحدللةم ةماقأ داعل

 مجد ماتم خلا دس مالا دم دو كاملا
  سىحا ا اد ديفلتعف هيلا ظ

 3 | ءعماةيد قرم ةدةيدلا رعب رامزعو | 5-5

 : نت هدناو ككونو رم نم تمول مط ذكدأ

 ا لالل تيب ف ,تيدذ اريج

 ا أ تاو الذ دنإتل الانا ذاالا تلد
 و5 دم أ مانام أو مجر

 لاب 10 اا 5

 0 سمت نادك

 0 للحرم ىلوالب جد جب ذزم 000001 كد دح



 | انه مدع بوكا ده باب كالا دنع

 ةئاسلا دمبأ عطقني ناالا هدوجوم برك #دوذحا|ذا

 ترامالآرلاج نا ةءامنب اهب الدامي تال
 ةضيواّوأوا بركيزاو برتقمو برك يك ءاوتهاد

 ظ 1 ا ناركسماولذ اننا

يلا املا ناب ٍقْساْل مناركسلاو لهراَدأ تع مجروأ
 ف

 (2ؤاركلا دنراىل دعوتنا تخي د همال مل تيما
 مكان |تأْياَث برو برنو دلل نممب يلع مدا هبرع

 0( اهل تتيارم ئ دأب

 ١ ١ تفمل لذاملا غل اجارمل لسملا ىذأةدسل األ دعو
 2١ تابوا سال تسلوا لب ف ةأتزمو أ أنما كرصم

 كَل كاحأ اهوا فدزّيللاب لطب ضع د هبا الذ

0 | 
 رس لجسم تؤ هامل بالج ورم أي ظ

 فو ىددو| بوسسوأ ةأئدو|ةعبب تن ع سب وأ

 ِخ ا مو حدّرِب هش سلا مقيما هش

 دا كيللزعامهكبلاطلا دوو اولنسو ااولعتاو
 .٠ دحا و دحيبطمف هأوبا تامدقد ناناالا نإأي لاق تبدأ و ظ

 ١ امني ىلاوبام طلاع مان هلت ءانجإ لع دقحأ
 ع اهدنا مان! نج ار أشد ا كوه ئذَملادح اند

 ليج اءأدبعيو دلو بلاطنالو برغلا دحضوبو عطملاب

 بطلا لم هريع نم نإ امل ف كولد هلسملا ةرملا هما ْفْرُم

 دا[ ضل لاك هودي ضاتغالو عجتالو ثنا
 كيني لم لة ولام ىلنعادح تاب الرخالا لأتف

 +١1 را ظ
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 دلي نايل لو ثتزح هيث حرك هسرمأ هلاحولو أخاك تالأتذ

 دلودمأ نو دتدح دج عم ن اكو دهب 5 تبر تلاق

 باب ىبل ل قولو أمهم دلولاو دجيلع فاد نعالب هأذن“
 الدال ةيناناي لهرل و دح ثاني ةاسال لا قمدفع كانو
 لهو ا داوي تنعنإل نموا هأ با ال دأ وامل منصب دح

 ةماكلوبا مل هاكم وأ هوبوأ مهو 49 هكك#رتغ ذاطو

 ةأفةنعتأم ايياتممأ اهل تنززموا حاضلام نخأ يح

 اسفي تاكو يمر ةنار ياسا رماد عا
 ولو أنزل ادحنيل ذي إس تزد نمأتسمو عرفك مما

 هتالاكزلايقاو امير بلع ةعرا ءاقات اه فزئلابضذاقلاما

 ىلا لجوبم لا هموت راضحال لجوتس ا وزخ ها ٌىدَتلل
 تكلي مهلطل هذ لضكيالو دجزكذ أد ىلا هَ
 أمسمددعا تايانمل حاد دج فتك مهلاكس ا لاقنف
 0 فو دهبيدأتوه زمنا 1 أ, تلضا ام ىالتع

 بلا قش الث هلقاد اطوس تروم مش ثااوشل
 - قعبشعل ا مداكل ابو ص ذالا كزدو مصل ابو هب قوكيو مذ 1

 هلامنخابل توّضلارغ مّلَو سوش جود هيلا ضاَيلا

 عضال | يل لل ضرشموه ل يريد ف ىيلو بهذلا ذ
 هنن اككادإ لحال ةلساعي هجمدبحو نأ لئتلاب قدك
 تناكنأوالالاو حالسلا و داع بنضو جابصب رحئنال ا

 ع ااه غروهو أر عم ن اكولو أمسك غيوأظم ةأرلا

 ا
 هلل كيتخدإ. للا عجة يكككبءاصو قرطلا لطم .
 سيل أهدجتو ةيصمللا ةساب لاح لس لك هاو فذ

 "قاف ذهل بوما بول خرا برض [طل بل
 هيبرضو هبرط عيه سبح صو ادهم يدارإ اب يزعتلا ةهاقأن
 بتم ارز تزملادح برسل أدحع 83 داادحع فشلا
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 دع يمل | غنوأ و لضه وا ل شب قرني اسم يةومو اركم
 32 2 قسافأيي 0 موانزيض اكس نجانأ د كد ولم فذهب

 لاول ميلا تدم نأ قسما ىلعم نركب
 قر اءأب ثيمحأد ف طاب زعو عمس هداني داماو يلاذاي
 ىكناالا صلي تيد اي صولا نياخإب ثنحي ايصاخ أ
 غلا ايابرلا لاا يزل براساي ه انطهأب ثوبد اياصل
 . آي ةايصلاب بمن أي وصلا ىواهىنا ةرجاتلا تأ ا
 لبا |دءانعأي هي يبا اكدر ايد اهأسإل هدام مرح

 | دأب كح ابانايرجاف اي كذا سيل هداد ماكل تبا
 ىوكيدبر منكي اكن خدا] اكد زصدال أجا زعزمخو قرس
 دلو انزل ىوع دوا كد ||مت اا نعزتكو عوذكت بحر
 نط ةداوتلاو نيهلاد|بالاوونملا ثنو دبفلا قح
 دزعا درعا مذ 3 ناتارمأو لجر : داهثسو ةداهشلا

 بانا سمو 0 تجد جدنلاو ةدس مولا
 لصل اريل ٌسازملا لل ةأجالا كريس و ليما نم جدرخملاو
 , ض اول ديزل بوجحو عنب ةرمصلا يلعن الإ مزمد بالآو
 ةايئاسإ ل رص عزم يجزم عمم عش لأن هيأ قح

 ميل كه كيو انماناب صاصةز طع تعدأ تتاذ اور
  ”تباتكاشحأان !زمى ملا ممملا بضل منع
 |دأيج مسد عسر بصب ىطان تلكم تخاف مرسلا

 دب بحأ رم ةيضح ح.ارحالا مرهأظ ةووصّسْمأهمارمهو ْ

00 

 مسا صم لدمل|را*نؤ داسلا هيلا جدأ تب لأم ةصبسص
 دهس و|امياط ةماوبرما نأ مطمن ظفاحو | هْيد ليو اتالد
فنيل (امالا امهلاسو ىالجر

 اف سسزهو آو ىنأد 

رمل اهيا دافي ناتدا نع نسج وم اهانيبد
 لع 

 كو هرارداو 4 ركب طحالو ةداوطلا 11
 ةنبب مطتلاب نش ترمس قلو أملا نفضناوأهب نعلم أو

 كغلوا ٠



 دهعلاةواٍمب فرسإ ,عاتم اذه نعى درسملا لاتد دارقاوأ ١

 رول ا« مطتح الذ كء هسا مو لط يبو هرد وار وزب دوم

 لك اصاد معك دان يح نأ ا د

 ل يصحمطتملا طرشسو مهطمب لاما ذخا ناو اومطت باضد 0

 لاحد كدت دق 3

 كاواو دمر و تزدارو مخ صوضهت مبعد لهسمو

 لاومالازغأوهام كب انآ بختم بابو ناو جددمفو ْ
 نماء رخ لضال عامل سلال دن دوبالوأ فنا ظ

 تصخو سدسجو :رادك أحأبم ديجوب هفاتبال فن

 هداض ع.اتياءالد ةرودو عرعمو سدوم فلما

 ءصحإ عررو عطبو رمت عزي وتمر كك هو نيك
 هر ضْدوا هذ_لصووملتالاو لطم رت اد

 ”ىل دبعو نيكي ج صو تعصحو دجس بأبو جربو

 تر هد وج 2-0

 تح أكل و زش و ىالتخأو بهن هانا لوا هي راع_بهذ نم

 اذشف| ماع لامو نك مع بنل ا وأ لضقم تطول
 امكعواو سنصرز» قاوكذأ عاديا نول هايجومولو كد لتمو
 متاأك :عو امدكامرأ د سو| ةسأ لع زم ترس ف الخ

 يذصلاا تبا معمر سولو ثوبرلا كد ذاملا نبخ منعا

 عأضرإل مح مع زم هبط ودب عطف ”قرسك
 فالخو مرتع تيب زهطرسا| ذا هلامن:ل ذي عراس لامال و

 صاح جرو ناكولو أصدر تجدززمو املطم ٌتعصر

 0 سرعو | هريس زم دبعو

 لذ ام 0 رمو ءرهصو

  ةظناشإطتاطب يل لااا دم ذل
 نأ سلام 27 6 |ذم تيل|الخواامأهتزش
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 هفاضا تنم فرسواال أعانو د ةرزع خأتملا ترو دجعملا

 بارلا ةرجرم يزح|ن او راولا ماجرتعإوأكس فرسوا

 طلاع اقل ا لخرد بطوا ةرجلع ةرهلا لها ذهماغاما .
 ةهافاملاخ هاّقلاد محرخاو هداشن با دلع لعد "نخاع

 ٍذ أو مظد جالا لع ةيرج رض لب كيضالدا فراس كرب
 26م5 لمواذخاو تيب ف هيبظخداوا جداخنمرخا هل دان
 مرن للم ىش نادالالع |ازيعت أطقم رسو ارك م

 ” لف داواميلع غانا ظني هيرو ءام ناتلاوحفرسوا

 . كانا ل اقيم لاملا نخاذ هكدا دسيجوا ريع قددنصاو
 ماسؤرانلا لتض ءامالا 3 هنزنذاو تاضانا تنذلا انه

 يرش دري ةارجا جاما مدختنو هدذزننم راسا نيلي ١

 تادواعت | تيكا مرسلا لجو قاسلا لع تنوغو تيتو
 ٍ؟ْيَطْمِم وسلا ماهباو تزسنك  بؤتبوجرسحوال داع

 دخأمطّدولو هالخخرم اذا قرسيلا عطا نيضمالو هلاك
 2950 دلاد دهلا 5 ضاصمأأ بجهأضمل اوما لبد

 0 اممال مال اوطتلاب قاتلا انمهد قراسلا ثعملمتلا
 دنع عروضها د اًقِلطم عطملا طرُشس هنم قورسلا تلظو

 + مطَملا تدون باول الام ترس نإ فا هناولو طْملاَوأدالا

 كن يرن لالو عاررلا نه تقسم اةولو تصضاخعو موضح
 هيض م صحم دي هل نو مظدال |حاصرع محا الو

 1 ضمن قراس م مورس ٌقرماسلاو ا لكاكا ىلطنال ”هه رسول

 . لانا بزلو هل نم مطتلا لبد 7 ١
 كانط انف كسا دككءلا ةموضملا لفه عمو اعمر
 | ظنةقرسلوا عطتيإ ب اضنل انمدتنو تصتخو ا هام ماع
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 1 "بلاي دبل 1 عساها كدا



 ىلا زةرسل ا دّرنو مطق جرس دعه اول و ضاحلا عطق أ ميت رس ىلع
 دنع ءالوم قضح طركس كوب ةنيب ميلع ثأكول مهنه ثورسلا
 فيمل درو هني تمطف ام دعب راسا اعمزعتلو اهتمأق

 بهرح ألا ذاك هتساو نيعلا كالع نيب تزعالو عقول
 0 نمضد مل تاورسلا ضعبل عطفولو هرهبو| عطملا
 .اصيتمق تولبو نال نكي م امل جرحا منيفصم قش

 ابان[ طهلب د اوال يجزحأو ايعدهةاك قيسلو كئادتن
 مين أدذو ماعد باصيراعوه و نب , ل مقرسام انجولو

 ةأضالو عال ملم طل  ظاص) 000 .ةةاصلا

 ىطقرخ ا ىاط ل م!رسل فاطلسة بالو حف رس ه خرب ووتسأوأ و

 نكمأو اصلا تيزي نادحاو مصعد تانك زاسلل تاكذا
 بباب لرصد ضي اهلخاط داتا
 الام نإ تاو بوبويحربزقملا دوب و سجج لتكو دخل

 بف هلخنم لجو هدي عطق باصت لكم باضاو اهرضع
 2 ادح لتس دعب و لص ناو تارطالا مخحذ اكن

 سف ناورما سلا ينم ركنا طقاكنإ1 م جزم
 عير جيو أرح لصد !لتقو إب ضو !لتضم خف ذنحاد
 ننلرملا ةماقا مهد أونوثكاال مايا دول ككبد تفي قح
 صعد و 64 دقرْس يع ىلع ءاكحالا عزو محام

 او عمم نخا حرفلل | مظن ا نأد تبسم
 1ع 500 اردعاش وا طّمذ

 ”وأدليأ قيرطلا عطف | نممعلا لع دال ضمب عضوا ةراملا تع
 ىنملاه اثرا قادوملا لولا و دحالذ ئصم نوب هأممو

 ةياورلارج اظن ةارل ا ازكو عربْمكق رطل ا عالم محْغدبملا
 تمل توب داباض لس ماو هلام دود لسأسي نا لوخعو

 0 3 هلدلاو هد لمشصلا قرتم منيل مركترصو يلعلت أتي



 ا

 | اك نااشإةبانكتيؤوم دأمهملا هسا“ ا ظ ظ ظ
 ١ ةلماذبعد يماعال كوباوما الاول عاتسنمسبلا هب 0 00٠

 ٠ غال ةربللاعو ىزعد ذأ رينب ةوزمو حماد دمتسو ىعاو 1

 .  الدو ذاولبولو طلاع ضف ددملا معنا نيعضذو نممتخا ا
 ونس ح لّبصحو تندم ضيم عرخعالد [عأطتسو دب ا ْ !

 1 مهايط|حنأذلال اويل عم لملل ةركو اتساخوأ و تاطلسلا "10|

 ”ةمالسإلا لا ةوعملا كتحل ماتاتيالوانيلءامميلعوانلام 0
 اك هدأب نيمتنالاو الخ | مض ىكك نمد ذأ لا تْمْلب نهأي دن ا

 دانا لو عقيد تالا بصب عام 0
 ٌْ يا مدصتنو انضمي ا وسرت نأو معجم و ماهجرزم 1
 ءاقذوا اماوعد لج مامالا قولو ةراوكلو ةندال ا 00

 تءانيمتو ةأبْلا لتض لهدحاو حرضاولو هلصإ ميهدح| لشق 1 ٠
 ماكو 0 وما حارججا 00 0
 مهيلا لس خد اذاو يلع نهدي جدلا ةاملاو كيد ٠ ظ ا
 كل اعو ديهلاب ىؤدوداونا(ذا مهنيصصملا ل حراج نامأد ْ ا

 ٠ دشبو ىاراتان 27 5نلومرعوةلسألتشو ةزشمو لولخو 000
 نال لتضولو برم ف ياراذوأ أملس ءدحا توكي نال ظ |
 اة لتبادل واعتض ءانسجاك ةيزلا خضر 0 0
ِ 

1 

 | فلا دضدولو مرثع هلضيل عرملا منتي د ردهه هلتقولو ,
 لولا لانعدام لبا فدك 1

  ةلايعاولغاذا تدتلاو مكمذن اح عمد هلي ملتاقنو ظ ١ ٠
  ملو ةريإ مهذخا تادد] الاد لامالب بيجراد عما جراضو ظ . 11

 دبدولو ميلا لجعالو برم لع مهيوقت هنوام مهم عيب 1 1
 ' ف افذاكدَل ياياتسأذوأ د ةرجو ارحدنمأ :اتقنالو لص ١ 1 1! ا

 ْ نياسلل نك مهام طرغب نيالا مه دعب أن وومدال اذاكم ْ 2 ظ 0 ظ

 أما لطم وارشوأ ماهالا صقنو مةهوبلاب نات امأ لذ ظ ش 0 )ا
] 100 

0+ : ِ 
3 5 1 0 

 فد ا ١ 0 ١
ٌ 5 2 7 



 كتتننصع- سس 4 : 00#

 ن ينحجند لأتمْلا نس نروتت دبع هىصو رجأن:ويسأو فذ

 اهتمراو هرب نمانكو بربط ىرعا لص ةراسمامللا كذا ظ
 اهله ازنادائبلل نبأ مس ةونعا ضو همه دك لمت 000

 .- >.امزماهب لاو أبن جحا دا ح.ارخو ةيزعجباهلع ١ ١

 0 |هرتوارهدزرئسادا ىراسالا تمد ل ماذكول حلرخل ميلع

 دونها لغن قس ةبادرمعو موادضد م مرجو أنل ةمذ

 وينفري نع فرحتالاوو ألتنمذهمتماوةطساقرخعإالا 0
 ةموع تمر ربا ا لس همأ نو هايس كو

 ةشملاج كاب محوا :يح ولسا دجوأءوج ا ونوح
 ةمزعمتمالو لتشدلب ةملل بايو بقعا بد وعزا

 هم ميل هدمو عن دول درمو اهله رعبت مو ءارباللال ا دن ظ

 مس ىا همه تح هم تامسالو لاس لي جوال لاك 20

 »و ةينيضن كرنب انرادبراصالا دميو ادع اهدحأ دجتو ظ
 هجال دنعزهدو 3 يمر واو اقراط ظ

 مهن مس وال اهنم خدزمل دمبو لوو حنو ةمّصاللا 000

 يا كم لكو كيف طو همن مصع

 لك نحل تاغملا دبغو هراتعو اهلجو تحوز هريبكلا راد

 ضف هرموا مالسا حزنا دى نأماريع انراد

 ىلن ةزوانطل ت د نانخسذرتسلا ةمشملا ةيميل و
 لوو نيم هد ئننهأاذ بولا اد لخد
 دحات صرع مهجالو اممضسأ |ميزد ىركس الحلم

 <”لاشلا اهرشساباذامل خِيمو يذو ةماو صو ديمل
 فرطلا لعجذلا ل دوأ ىنعملا اص موقت ةلرلا تاك
 اوسخ ارملاو نةلبلاو ل هاذا جدلا غال اميسلا هب غلبب
 أو طيس ناو نيالا و عتيل لاو لشيلاههلارلا ا

 ذا نكدو عءايالوحالو يلع ميمدتلاعوذللقخ ٠

5 

 - يتيسصوكس ل < 00



 و

 لري, فصل مرعب طمس الساد ةالصلا هيلع هعسسد كميل
 "ا مامالاب واللا ىو ا ذأب 3 د

 أشدخازم لهوا هس ليم سن علت اح انتل
 ه شا ذأ هبلسوإذ الد لتشرم ل أد ول مامالا ىكيساو هل م
 الهنا عابمند وكرات اذو هبعجلف انا هللمف مضلل
 بت ذل عمو لساني نم اهرخر ونجد ةلسأ لتي نكسب
 مما ربل ل ضولو هدأ تصسان طرشم رسب مامالا ةلشأتم
 ' *8/ اة زارحإلا دج تنبالو لشلاوهلفأ و هركسلا عبس
 0| وح ايل كك نك ميشمم ا. دامو اا
 اضان املا ل اوله مسارب زارحإلا بم لاك ال نيالا
 نا هرلتا بانا 0 0 يلوا مل لج اهتساك )سابا سان كج ةيراج

 تمةمزلا ماير له! سولو هلاهذخاو برجل يايبرخا ولكم 20 0
 لبابا مهلعانلغن الكرم هد خيام نكمل نرإ د 5

 ”اضيكمدجو رميا نلةزاوامركمصانباهدزرحاو 0
 ثول يضل بهل ندا هدب عرج ناوأن جم هل ينو 0

 خام هنأت ناورمهنمزات هلل بداح هيعمل 0 ٠
 داداقرلا ةدعر ع هنيدب دادس عو يرش لوتلاو كرا ظ 1
 نيلانعرتملا غني هاثلا ممل هاما دنحا [رشملا ورسم اريك 0
 ظ مهل رأت اكمو ل :رادانسدمو ازصدوكا1و ام دا | 0

 2 ميلاوباداو اهوكمتيا د يلاقودلو ةيلغلاب لكك عج ١ ٠
 اة مرا دب لاق اانا امتداد 0 1
 انأجدملاذخارهنم هلم ىدش ف عأتموا ذ ىمو 1 ١

١ 

 يهب

- 

 ملخد|و انداه نمأتم ءازشس اس بيعيوتحو كل ب عربعو

 ب أب (لعاةمو ًانأج ةلم راسا مل ديمك جراد 27
 "مايل 0-0 ظ أ

 تاع



 سن[ تنو لاما ذأ 1و أذا نوط عرشلطل نا ه_يالا تدل
 007 همرسامل | ديلمأ دحو اذااملا جرملا حسا نو 3

 نم تنعي كمبو ا هيرح هن ادا نان بيلا لهانهاطيا
 لأ ةمصئلا دال فيد ئئب ضال اهزمد نجا
 ين هيد انما ءىةالنم تيجو مل ةنأبد

 شاذان اشم تكا درب سا هناا ءاركسملا ىل اس ظ

 ثول |بأمويبأضد نيس إجزح أو تيه تاق ااا هنولل

 ةيرلا جه حام نانماسنملا نيا دحا لمسال طفلا

 تكامل 'ةطتض ركييرعسالا فو الملل يف ةرافكأ/ر هلام
 :عسو لس تكان أول لهو مسأنم نيلزش مسا نملانم ّْ

 كوجؤمِلع ةيّرجالو ىذونم نس تكمن أ( يَنلل كلع
 - شن صاململا رك هسا سنت ياش
 3 بجو ملتأ| ذا عبراخو زج ةمذ مليسلا نمدو ممل

 د[ خحو هع ىذالا نك بيو اطلت اذا ةيلعةيدلا .

د ببر ادبل عوجرلا دامآ اذآو ماسملاك
 9 ايلا 

 5 0 عازل هلع عنموول

 اداوم ناوماو كآن نأد ةمدلحمهنل ا جخز

 مأضو ند طتمسةولشو أهو ختمه دارا

 ةمعل دوو ضّردو ثدد طّمد تاموأ اتق داوأنم هلام

 [ىصمم عم علو دو رئت هلانه تعم ول

 اج هم منان اف رهاكةرملءانرمظأ مسأنهريعوا

 ًانمه سان ءاتمو ال حوال اس ةيد ننحا ءامالا هن
 قنفملا هيدلاوأ تملا هل دهلا ف و أطخلت أك "هِلَمأع نم

 . تيكلب تشل مهل اراجلا دود هبط بجو مو ادب وا رح
 ..انالا ”السالا راد بل راوضدال لتسم جريل انوا دنع

 0 أوأويد كتل لها ءاككا :



 الط و مد بوللرلاهد لالا نامالابانمأ ىذا ااه

 تالا وشمل تبأو مداسرا ارب ةلضتم تك ١ ا

 ىلا سذملا مهدجو قاملا هاوسو ديرما وأن كيج "1
 ' مت هامو الوطن ا دابا كلملا سو اعنا ول جة ْ

 _ - ةلوام هلا نوراو ديما خا طص خد ابلعمزهاضاو ةوتع ظ ١
 . رافي جازلل ب جوا وهمه ضدو اد عييزوجايلعا ا
 انو ةيرشسول ظملاو هيجا رجول قولا د يصلاو نقولا ظ اا
 هبره دعا لاسم ءايحاول د جياع رامالا دذاب ين ذهأيهأ "|
 شذ اتضصرا ار ئنملا تهخا كمل اهأع قست |ًامزمدإكو 0

 3| ءونوهو عال ل هزم خا جارللاع كنا ورمل: ظ 1
 هيو عو طك ضع بجاولا تا نادمسأ مارح 0

 0 ا ' ” ملدا دعه نعهسا ذعر منصواكتعر الاب اضتنالا 0
 ه أوسم أ نمضة|صتس للا ا مركب يرخلو مان د ةنج

 0 سيمت تال واع بو كونك 0 20
 يكعالا بلغنا اضل هىطبإ نانو أمم قسو هيلع /

1 

 تفوق تت ورالا ابالا ااا 1
 داهوخد عابو دلك ةيواهعرغذ اككذأ اما هرب 0
 . ا انظوم ايجلجخ اكو( محا | |طحادال داصملا يضع 1

 2 ةفراموانا ملمواو جي عاؤ ضرس سوا
 0 ضاعن ا ةجاغاضرا عابال هساتمعانللاد امك
 ىاضدالاو عازل له ةءارزلا زم تشل نكتاورادسم
 ظ م ركنمو حارتلل ضءاج اخ مركملا ذخويالو عببابلا
 " ”لسرسمل اكرمركم الا و خلي ومول نس قجدال مركب



 . عنصر ]بصق الركملا كرتول هز احب فرامل برل جاز
 ىلخاورداوا هر هشام دجب مو اموري ال كصب ةيزلل نم

 لغو أكرم درشعأ نإ لتسير شلع ةنس لكثير دن مك لم
 ايدول ارش كم نمو ضعت ثكلا لغو فعض لاح طسو

 لمن و طسرتماءعأصم مرد قيام منو ىغابعأشه
 ضد الع عمد رن اي كلوا تينباملا ندا

 ْ مو ب [هو دبسو ةاسام صو دّبرمو هنا يعي دو

 ينل: سافل نقل با زنا سس رول

 ه تولياو ملسالاب طّقشْؤرفكلا كعب رمج رهو هبط عسوم

 م مل اعسوا ارسم ةئرورعضو ةنامزلاوىهلاو ناركلاو

 دعس الأو تاخارت مالوح هيلع وجا اذأو علا عيطسمإلا

 صو لخاتملابعازخلطّمسو هائلا ل وضرب كدالانسلا 00

 فاينات لكك لب هببانيب عائم زا جدلا اشالوالا ٠
 اة تيا ضاو ادعات متم ضياقلا وانيق اطمن همن ْ

 دأهيو مالسلامادنج ةريتسالو ران تيبالو ةمموصالو ذو

 ديظيو جالب لهبالو لح بكرالذ حالسو هبكمو 1 هزني ذل ازيمو ل والا انبلا ىلع ةدأي ذراع م ؛ىقنما

 بانو ةماعلا نيل متجو كل محرش بابو جيتك
 يذلا ضرسلاو ماهل لهأب مصتخملا ةضانلا بائيلاو ميدربالا
 معز شاولو هن معا نا عضال ملا ج ]ماو ىزتسا اذا
 نسل يبامدامو ه ةمزلا لها عر اكثاذاو لاسبلل ما عيب لع
 [نلنأد مان تاعاولل لمت مدع طرز أجأوماونكسل

 ف ابدابلملل هرماع:لهلأب ضع وف |

 هنادلا درامي لا

دل م لكريجتإلو قي
 الطيسلاصتن طوال ةم

' 



 قلاب اسم لتفو هس يدل ةيزجلل نعابالاب ألد كامالا
 ؛لسال هيد بسلعٍض اميو يذلا تدويد (5يلع ههاؤص

 دعضضر ند و ىولذنرفلاب لامزم نود نإرتلاوأ ىلا
 . *» لوك ازشلو ةيزطليند هالومو ةاككلا ف كامن اك
 دلل مده دلتا لامو جازهلاو ةيزِلل صم يغير
 -ىمرط شاب و انوش دل انام بح مهند خا امد
 هو 8اس ذو َهيَساَمْلا ثزنسدل أهلا ةاضملاو الملا ةيانكو

 1١ ]قماش نجلا الي داازع ريالا تدهن

 ءل مولسالكب هز جارلار هد بلا باب هيي
 . . غقعلاا ص طيارتسو ىاعإلا دب قأسلل| ظيرفكلا ةطارجا

 هربت همال او أبا حسا اليجيلع نمد را زمايوطلاو

 ص | ليثح تح ومش اوفسأن ١ عمسإن إم 5

 ادخال ةمالج نما 0سورنك خالو أمذ
 يفر |ٍلسم لذ نيعض ةيادمول هةالخوزدك دنا
 درديلاواه دحاو|نيخسلاو انه ببي زدانكالا ىقيعم

 تسي هنأخدزرل سم لكو توم لينا اذا ةقرنزلاو ةارئا
 مسااذاىيصلاو ايحدململا زمو خالو ةاملاالا تي[ نا
 امج ناخب :ءاهتد ملل شلش نمو ماي نم و

 ايو ةيود امنا نال هل فوتيالر كس وهو غ!عاو دهس
 3 أامأبلو تقوهو|مأبلو يزلاطعاب تعمل كيال

 كن ةدحاوزامنكاو اللا دمي هذاقتسا روحت ود
 هلاهنعدلا مل هزبو 1 7 دحل

 "مم لششوا تامداةلكش داعباسا نان اذ ئوومالاو

هالس| بس[ رو
 سي املا هثررأو ه

/ 5( اضد
 

 همته نع هذال كسب أو ت مني د*اضن بعل فه تدر

هدئدلطلاو هةتسالا ثم دننو تدياحو هر د ماو
 د د

 نلا



 مجيذلاو حالا هنملطسو هريمإعرججلاو مقكلا مكس :بملا

ل جلع ترشرلاو ضو انملا دم تقوّسو ثراألاو ةداهكلاو . ظ
 طصلا هز

ةيصولاو ةيانكككيبرشلاو ةراحالاو َشاَو قيملاو مت ايملاو
 تأ 

 الس اجنأ:لطب كك برلل رايب ىل دا له تاو نئنماسا
 كهذاو نذل كساد عجد) امم هربا ناددردإ هناك هلتد

 أئيفَي مالمإلا لة داع نم 00 نع لاو

 باشنو !الام بأصا اسم الا نضتينالو لطب هيدأونم يدا

ادو ليررهو هب أضاَدآ دير م 5 دلاءادشل د اضانمتلا هب
 د

 <وحلامدعب هياصاولو هاك ذخاوب اليسا جميل سيل
 ةنملادبهرخأب 8وزئلااهلذأ جور دانتيراب ت رح 3 لسأف

 اهم 3 وام عسع ةريملاورسلطدو هنوعنآسحالا جاع

 0 ةادهتما ثدلو اه مول باكا واهومد حصد نمضدال دحا

 نكد عاب لما تامنا لطم ذا سلا نو يريرح نبأ و

 تاو وّيرل ذزم كوخ تضي دكا هب تاحاذاالا باملاد

 هيلعر ماظن هلأ قمل عجرم نام قوس بلعرهلظف هلام قل

 دبجإ مَ ناو هند هوه تاب تمس لتم .ثراولونو
 نقاط لئة ديم بالال ولاا دبا سا تركت تال دم
 ذ ايملاو دير اذاعي تمطق لا بك تبدد لسشو ا
 ثصنرعم اولا نمذرشم تاد السا قلو ا نم تاهو ههنأب

 ىل وانعم دنم تامه )سآ نأ ثماول هلام ِكةيدلا

 هس ام[ دم خذو هلا د أو برطا رادو نك اهم فول

 يلا هلال ظل الو كف كارلا ةمهلع مو لإ
 يا تاجر ٌةأسانع انمتاموأو

 نكتادلو هأبأ تربو يرسم المن أد (يلعمظأ لاه
 هن داو

ثيرئالستور مسموم مالسالل اج ج هن دأ همتببس وح
 

 ره اما بوب| ثريولو لس اكمام عوصدبراذاو هاب



 ا ل توغل ايا 6 و

 اتا ْ

 : انا بسب | لثدق يطلا كيك ظ
 ةاتعاسم مادا دالي ىذا ليجد شيما لقاقلاو بهربكد

 ميال ماهإ ضب هامالار نحرمب ىلل هلمالا نع نوجراخلا م
 نم ا 0 0 فأيعالاو اريل

 افاجاصدإل عل كا عيب أبا 00 5

 هبل نمنفالاد وم نأ نبال اجا ماما اص
 . اعد ناس اعاَوشْعَو تعط نع كولبسم ةعارج ب

 مش امانا لح نيمّم جن اهم تانكي بس نشل. هللا
 هيلع ضرما ككذملا ١ اهألا مفعم ا

 نيا ة دام مارا اوبطول داس داق اقرل تباجا

 -رهجأ ةّمش را

 ١ رج وهف | عريسأ ديانللبامإلا :لادالالا مهمل م عّساو

 ب الا هاكل سن قا ذنالا تنججلاب متأتنو كحلش
 . دبسلل إو 4 ه[تش موكب ال ليبرالي نم هلق نوجعالامو

 مج لسل انن "ادا يضم ما ءنالي عم يرو

 ير ءاتلطب ملاوما مارب عفتني الو ةجاملا دنع مأبخ
 : كي 0
 مهيلعمظف لم خأب لسشولو ل حالسلا فمو

 اهعلك اب و ىلا مسورم لت
 تح اذأو مماكحا هله عرسجت | نا هب لمتجر لعرهظف
 ثاوال لطب كيعانا لادا ذأ نكملابو ثرنواننعاب ل داع
 ثاتتنلا لها تدلل عي عيب عركيو د هكئزو تجلعاناك أك
 ّْ لل كا او يال أم عماد ماع

 ! دولويجل مام لنقل 1و ل

5378 



 فرو طاننل انزل "همت ماءازدو هللا نأذوحوإه | حرط

رجوهو بودنكالاو مدر [ول كاله نظاع_لغنإ مناهل
 ال ا

 هل امي لاممإ قاكض اد لاملا تيب يف هيلا جاتسبامو فرست

 هخاولخارمد هنمعزخإ دصحل ىيلو تانك املا تيبذق كيرماو
 ضأن انتهاك ملسمرجووأو هلاهملوالاصاخم 53

 تاةةاسادتعدأوأو نينثابو دحاو مم همست تيلي ماسلإ هب

 معصم تماذءا ةلبلتل ات ّرهسد | اجهزة دصن أو جدز

 متعمد وأو نلجر ةداهس دبا لف جوناملنكإ نأو الالاو

 ىنؤ اميجام|ّدا نأو هب ىلوأ ىو ْنيبلا اهادحا تمأَكو تانارما

ب يحاور ةّيداوو هب ةمالعأهدحأ تصو نأ 0
 ىدلمو ه

 ول ذجوهو فيضيرهو ةمزلا لها امْش نكلشا سوهو

 ةزلأن ةمالا ثزحالاو ملل نهنم تا هنا اهدحا تاركا هأعدا
 دجاولا بص هلو لأهعمدحو ناث ىلدا رخام هيعوي

 > ههريو 2 طمشإلل هل د ضاقل اشو :ضاقلاماب بلا
 هلو نبطي لمه ناد هنشخ هإ سلو ا

 3 ةراجاف سو حاب ب عطقتللا دنت و تت و

 يلا ءاننل بالم خف دج :طئللا باتح
 كأوأوعأيص توخرنع بحوواوبحاصل اوفر بدن كيل ال
 دتتاهناو|أويلطيال أهحأصن | لابن املا فرعو هيلع دهسا
 ريكو ةليلقو | مرطل ثموأ د ةنامإ تنام وطال اكششنل نا
 ايذد ءاص| لول هيت لعوب قدضناالاو ايتفول أ هب عفتني
 ءاجنأو لاملا تيب يح عضو اهنأو ىذا هنا تيرعا ذاالا رعد
 ديصنوأو تيمدتو | اكله د ىلمأو هاش ةزاجا نيب سس يك
 نهض ويارب نيكسلاو |لكك لضدول ضع اخلا نضع [/ضصا قلاب
 تمور الإ لفل ماطتتلا نكمالو حا مع هيايعربال
 اجا واواهع نم تيم امأجيرمسو ةلاضلا ةجهبلا طاتتلا
 !لاقاذاالا خرّبمّطّملل ادا طّسللا لطّفاننالا وهو



 أها عفن امل د طتدأو ءفيولب دمي طيسللا هقدصخوا عجيل قئشادل
 ٌةَسْنَنلا نضال اويمزمأ شل نأوعاب نكي تاو اهيلعقفناو
 نر | لاهي كيال نيب ذا تاحسبالب بختم ىل اهن ديال
 ةيأهدجو تحت عاظم تل طتتلا املطن م دصتااذكو
 ءاانو قو د ةيلع لدول اف اعامجسةمرضحالت مرتغدي

 سو هاا هزماهرمدتب قدصتلا هيلعم مهتورعم يرساو اهبإبرا
 ن اج ةيدابلا ف تام ىّيمل اذ ةيلأطلل تعطّمسو فيك
 . .ةلاقحو طحنا ملا نك لعو برو هعاتم ين مضر
 يلهايب امانا اح ع نخأل لف خنالاو لطقلف ةققد]إ نا
 هيلع ديل حلص بلط هزخا ناو هذخأي نا ه) نبال عربخل
 اصل مالا نا وأخ نمرمسال يع مالا ن اذ دنس رد أخ

 0 قنالا بأ تح 4 خردل اةركو برغلاو ةضخملا ظ
 فأبوو لاء جكو تنل مرجحو عاصى اخ ها ضو
 قفرّتساو نهرب نا هيلا فد درضأ أعد أ قأد هيلغ يرد
 هنفديو كرب ر[منع جحا امملامت هساب تلككو لضك
 خدرتأحو تلك وأ ةليعةنارهأو نهرب (تأو هنا
 هعاب ةرما كاطن أ نلح هّمابا ىلولاركتاتأآو لكيم
 ا عاما تاكسمدن 00
 2 كالو هيلا نذل فأي فد نهرو هزمبأجننأو هم يلع

 ماتحأو قل وف دصب هنت موا هرببدته عزتولو مهيب
 ظ ”دصاٍس ىهدجا [لاقو هن هب هاج دبع3ب[لأضلا د

 ' دوور البلا نس زمرهو رس ةرم ديلا هورتملو
 تعو هديل مزخا هنادهسأ نا ألد يدإ ناو طرتسإلب ولو
 . صكلنولو قدي [اكل يارب هل عرب لتصو طيشب نم لا
 بدصوهو هلوصو مش لوما تامناو 0 ومأو

 نفي نمد هدأت دعب هنم تبا ناو لميحالذ دإ وءأدا
 دبع[ محو ب اىمدرن [معالو نيمهرلا غ هل قالو هبه ه

 نهرا



 ثرل | مثار و لقاوا ندلل ةيواسم تتقول نمترزملا لع نهرلا
 هثيقرب ىصوا دبع لمحو نهارلا آطتحابلاو ومدي هيل
 يجر تضقنا نأف ةمزمل بحأ م عرحال تدعو ننال

 لذ باع بوصغم بع دج بجي هل كاكا نسي ني

 منن ةتضنو مل منو ىجو بهارلا مجرنأو هل بوهوبع
 اولا هسبج و ىضازلا ءرحوبالو هتقتف تدل هسيحدأ و طل

 5 ممليلارمللا مدوا حدوا تيم, عخرتمجوه يادك ردي |
 امال هلام مسيالو بس نالذ كج هنغ قع
 :كآو هيل موّصنو هلام ظضحو محن خاب ام ضأَلا بصْنمو

 9 52 عي هون دم دوتملا لح دي هد : 5

 اهذذتلو ةننن ف هدأش تأخيالأم بيالو ءؤكو قشرموأ

 قيال ادالو رهو بي قفشو هداس فاختنأم فلج

 0 مرنج وجو تيمو ناس جر |فممولو أهشو هنيب
 مناردا وعملا لش نقود لب هأ ىواام ىطسنالو مريع نم

 لاو ل
 نيب هلام مستنو تول بح دتهتف كك راع موي هلام قع
 الا داتا 0 تالا ثرمأ 0
 " ثرءأو دوما عم ن و مدوم نعم هيوم تبرع نه هل

 لج طيبيغلا لما طعا تجصتتت| ناوأ يس طمب هب بع

 تف أيهط هلتخا نيملا ةكرتسنو اهنكرو حبرلاو لصاللا ف نارا نيبدتعنع راج ةلرسلا ب '
 ًانيعن انا لك تايقو كت دل رس اينو هل.ديملا ظخالا

 .ه] حضن حاصل ام ف ىنبج(ككواعزح ا جند أ ثيرأ
 قلاع اوم الا داق سرد سور اب اج

 ذل 2 هيلا 0



 نم أوسم اسد طارتشس ىلا عظمي اه ءدحو د يكل الج اة هيلع

 5 1 ضو ماما هد اف دحال خيرا ْ

 علابدوصر دبعدرجزرب. مص الؤأني دوافتدوالامأيدأشو 0 1

 أ طرشس نمل ةنصدانملا عتن| حوضرملكو زد اكرام أ
 وينو طرارش عاوجسال ان انعت اكد اسلانه كد اتشب ظ ١
 ايايمشم وأبدا ةضدافملا ظنلبالا هضتإلو لاشي نينح 1
/ 2000 000 

 هتسخرمب يرش لع تكا عجيو امهسجأ امم َدِل طم 0
 اهحا مزل ياعسل ع دام ظ 1

 تطور اشأدول و رحالا منلرماد لأى دل ذكو بضعيم ةراج 0
 "مصئالام ال ةكرتسلا م جمنام ثرمووا اقفيضقل هون : ظ )

 لساتملا ىرجنا شل اورتلاو هتينانلا فولفلا دندن 1
 فجر عنمصنب نوع نم ضد هم لكلب نا نوب تكو اه "
 معو بياغل أع خجضدالو اهادّمح رحال [ 0 5

 نما ممتد طن امو تمضخنا ىانمأ ماو انانعوأ ظ 0

 اللف لضانتلا عم صم ةل ازكلا الها نك ناو لمكتيلا ]

 سيل لجو ممن نو د لالا ضميبو هكعو لا قود ا

 ' اهيهتوأنت ناو وسو ضي[ صلاد مادومنانرإ 0 0
 نيل أب يراك باطيو لال مدعو طرسام لع جدلاو 1

 واه سه دمع د| نأ هنم صح درسا وجو اطتض 0

 هل أعاهدحا عدت ناواركلا لّبفافدحاو 'نيلاملا كداب : ا 1 ْ

 0 سم 0 ا ا

 دفع نإ اوك ااعصن اذهل أعمالا ىزاسا ع له حاد 0 ا

 . مول جوزة رصوو ةماخ تشل ننال هلا 500



 0 م ناوص مامد طاش 32-7

 كاننب عيديو هو بما ضيد مدرجاتمن أ: ضو اذللاو

 ةمال 0 ل الزحاموأ هنسشو

 ”ولاملعولو قاتعالا الو دبملا <د .نبارطزموكالو انا نعول
 423 زخع د ضرعير ب ميما لالاذالتا ناكل 58

 2 م اف نيمأوهو يدب هنأ ارضزالهأ تن درت نمو أعم

 ا دوم مراسل عش دلا حلو اضِم

 قم اهيشتو هِصاص بيد لوجم هتودب يللا نصي اي ١
 كوكو لاعالا لم ن ال عْؤاصو طاصوا د اطأش
 ابا عنيدحلو لكبباطيفأد زلياعرما هل تمام كو عنب
 نحال يحم لصاحلاو هيلا خدلاب ابو د رجالاب بلاطدو

 "اين د نإ لعلامالبأهادّدعنا هوجو و طرشألا اعامجم
 يشم وان امن كك كي او

 ىلع عرلاو ضو نم تنامكذا ايا ةل امكككو ل اكول نمضَتتو
 ويصف كلاثدا يزعل ةدصاطض|طرثسامر
 8 0 ةكراسلا سال ةرسافأ أ ةلرتل

 امو هلو هرحإ لصحأمو تايلاذإ غاي 3
 رجا اصاو هذ هيحاضة نأخأراهدحإ هل صحأمو نافاس
 0 همن ةيزروأ ال تمر لإ داش دنع علب امانلأب كل

 ةريعالو لاما مدّ ةدسافلا ةكالاذجللاو 0

 0 اهدصا توب ذك لطتسو وضخلا
 ريضنرطالا لاماهدح) إو |ّمطم هنونجرا مايا اهدحإ
 متاع ايوملاو ملي م اخأو 2521 اذان هن ذأ

 2 دابا جاعإا لع هأمضلاد طا ضأمتمأي ها تأد
 خس || دا دعيت ملا مف دا ةاكملا |جأنسوماملاكذلو ا
 كلبها غبار ضالانذ .ةمآ تنم اتتللادعا |ىزاسأ
 كسا لأنا 0 ارم اهتم كولا عابللو



 تسراو عم ةرمب نار مصب ضيا ليم نا تلض ل تف هن

 نجف لقيم ملاعب لما داما

 وذل (منمبملا عضو نسن كلذ من ناد فيم مذ لمالا

 كم ع هبسجره ا ىهدتعو اع ةمفنملا, قدصتلاو نقاولا

 ةةيصلصلاملا ظافلالا كرو مىمتلا لاملا هزحبر سنا
 رياس طرتس طرتسو موخو نيكاسملا لع ةدبوم ةئوذوم

 فاقلا انتم ل هزب ك[لل د ازخجه نوكيك إو تارا
 هبقلعاذا توملابوا كلام ىلا اله اطلسلا ل بهزع جما
 كاسل !عاببوم نام دهدو يايحنف ا ّيمقو هل سبر
 اذار مطتتسال ذيل عزحا [ معو ضو نعت قدح ميال د

 ا

 ظ قدوم اال كاكاو نقاولا نيب تناك( اهدنعلا مسيل ظ
 ا ري راج تايلوس ديل
 ول وزاج هطلصلاب|هرس هت لمحناو هن ةالصلا د
 عوق برلملل دجتلا باب لهو أنيب هقودو ااهريفل لمح
 دحين | هطسو لمجر) ممتع ثروبو فيس هل وال هككم نع

 اجب ءئفتساوه| ىحام برجرلو ن ةالصلل قذاو
 اسمو ريدنع كك لل هأعو نه هيو اكل او «أمإلادنع

 م1 رووا ا
 .ضاحلاديلاو طابا و دججلا فه تيرمر أمي عفتني اذ
 تكلمي (سسرملفو تبطاو ثقاولا دعا يل اطايردلجبو ا

 سراويل نترلا لضصا وة دفصيد نا الا ناج هيلع

 |  ةاكتت ناك عمدت ةطراشلا فويل لا هدما
 دش اليف عاردد مدنّمو ىازا لسا هي ليس



 كعهثرأعف امادولو نقاولا لتس إ تاودتر اهب هئلغث انتو
 أ اليا 7 ددهعالا ندرب و قتال
 لاو جاتحإن ان ناجل ستتم تالا جيلا أهدرنكع

 يطل زم أش لعج فو |عصس نيب مسيالو .انسيل اح
 نخر ]عال ارصسم قيرطل | [مح اجا كما نجاد صمم
 ةبالرلا لمحأ ركل اب ىانلا ىلع قاصر سم بحب نعرا
 ن اجو ضر مدع طش قاد هومامرغحول عرتنو ناج سنن

 فس | هر ل] نسل رتسو لاذ دنع ل نقول | ةان لمح
 شالا تراصلض اذأد هاش اذا ىرخا ارا نهب يزشمو

 أهديبانبلا نهد /نوراط زب ضاقلا لل هك لذ طشلا
 ماعدإ أبل نعام اعةنودوهناو مصب ةكلم جالا تا
 0 لا عب كَلَط| هينا ىزعا ذه ناو أءاجا

 ةتوم نمو تقرلا ال ريفلول د يص خاج تداول أ فيرماول
 ةدئن ثراولاهناجاوا كلئلا م جرح ادهن سك

 انغلل اننا وا مضلل اما ْسموَلا كلثل !ىلع ديازلا ف لطدالا و
 تايافس ةماقمو ناخد طابركه اميرملا م يرتسو
 هترأجا نف تش اولا طبر يآ ل صح ككدوتعو رطانمد
 هجو سديم ليهو ىلطي ليدي دم حاولا لهما أذ
 طفلا تملا جود و نضرالا ف ننس تكلي ورارلا ف ىئشب

 تم لكل ارش لع دانولو دتملا جنبا ةرجالا صج ولف
 كول اسسلاو تمم :دأي كال ندد عمال لعاب دهم
 ةراجالا كم1 هيلع ىقدوملا د ة دامإلا لسه ذ | عرس ل وا
 مأصاتملا مزال لئلا رجا نورب لىمملا رجا اذأ د ةيلسالا

 د اقع بضعف نامضلاب ىتنن نو توصل ثمرحا باك
 نلتخا امد ذولا عضن اوهام لكبار( و فدانم_بصتعو فدولا
 أي طزشدو ىوعرل | ودب ةدامتلا ي لشتو نيالعلا



 اظلماسلا ةداوطو ةداهثلا لعد اهئيلار حيدصلا ىف قارا

 طارشلال هب اوعصن او هلصا| تانال ةرهشل اب هايل و
 جم: سم صِمدو هلصازمئوملا ىضاننو صصالا ف
 2 تفاللو أنبا ففرلا صا اك اذه هل لسضد لوقا نع
 ل .أىلرلا ىرعشا تهولا تاكيا فا مصتحيضسلا بت
 0 مهعالا اوبر دهكرف رمال رمانل| ب يلتالاما >نفدول ١

 - امصعس دولا م | ىّبهبْظو ايوتسإو 0 ذولل

 أمد نانا مي هبصول مهاولا ىلا ملا بطم ةبالو 1 لنحو
 , 0 اع نداولا 0 5

 كن !| نانا هتايحنو همام ربح ةمأّدا ىلونملا هاما بأجالا
 انك وأ أننف و تلد ادا 0 5 لوك اماع وأ

 ؟[مالا ب صنم لوا نيالا تنم نيب اق اولو هصي | لع نشد
 ”ولا يصنع هلصا موملا نيه اذاالاداتخلاك هذوملا د
 زا تعا نأ حبس داو هصالا ىف هبإع تهويوملا جوجو لشد
 لشبه بونرم ع 1 دأب موه ويل بيسك
 باجياملاو لئملآامأ لو لومي ن نكون رصتخ كد اع

 ليغ لاول ثيذدامتملا مالكم الو اركذام باجيالا و لوتعلاو

 كيبلاد ليكن |ؤعم نع كأبي نيظنل كرم ةراصعاعو اضرلا
 ظ اانا النج ب ىلا ل والا جاتجيالد نيلاحوا نيبنضأم
 ال او هيلا نسل ا ةفانما هصتونصعلا همضأض ا عيقدد جالا
 يدع طش تيرمالو ل1 جيولات اهب منو تعد دوو ال

 . ثاللسلا امايرهظال لع حاكللا ىكاقأنتا بانل ىتم لع
 صل اذا عصا اينما مل واو سيف هىيضق
 رثكالا كاع دنيا زاطعالا ذمدمال يهد انجل دهن فم
 هنف تار هينيط دم بالا ميب نِج لدحأ و ظْمإب دعو

 مل لك ميملا لكيلجلل ةيزعالا قته دحاو بجو
 . قدا بابجالا لطي حتي لامو لك ع نيب اذا الا كيا

 الموجب 



 طرتسو عيبا ملا دجواذاو لج تاجرا هاذ دا بجمملا
 نمدو را الر انور نص دوزمنذ ةزرح تصل
 دو امهم مو بنج فالك عسا ذا ؟ولمم ىلا لجرمو أح

 جانبا ع و يبجي
 نأو وسم

 نيباذاالا جاور اوسللا عمدنه ةللام دؤقتلا تلتخ |
 4 نكيأو فج الخ ن ماج ليكءامطلا عيب صو
 ؛ أش أب و ءاص تضددو دوهو هس ن اكوأ لاس لام نسر
 ءاّصٍوو ننتلاو هاصتنلا لقي ماذا عدد نرعبال جو
 اهئ ازطض لج وحنا لكك فد انكب ءاص لأ ةريص عيب. ْنِ
 ان عارذ ه١ أن 11-2 دا هلم عب ف يأ ف لسسصو

 جفوا ةصحب لالا يغشما نضل شكد لها جهد هيا
 للكل ال ا دنحا هل مد نملا ؟ايزدأو عنيابلل هلمأمو
 ذخا عدب حامد كلا ناو عبالارليحلب كاملا و كرو
 ” ورحض وا عردب اذ لكرسكالا اكو كدا هتصخ خال
 | ايخعتشأ مجالا وزمالر قيام نم جدا عطس عيب
 1 داالدع ايول[/كسه دان هارمشنف اذا هن. ليان نم

 2. مك نغ نيب ول هزمأج ثيعيول و هنييسمب ادحأ ءتتساو

 تصنو عرسي سل عزخأ مدب حار ذ لكى ذأ غرشع
 ب ذر بن ضنو مس و مس يه ٠

 انا لخرْمأ عيب د لخداحل أس هب الصمد ألا رادلا قف

 .اسميب وإن جرولاهريرسلاو لستم ملا دهياقلا د
 اس تاك (ذاالو | تاك زعلك د الب ضصرال حب نهرحتلاو

 رثلاالو ةرمشالب ضرتلا عب يعزل! لخدبالوساشلاهه ٠

 يملا مل ايطقب عم ويو طيشلا هولا عي ْ
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 تي دوح هيلعو لحرا لع ىدر اول حال ص رهظي | ثأو

 5 ةزرانوده عا اننمور نحلاوهربلا معيش عايل ةيرولا

 رم هوا بج ل صرفط مطنملا طرشب حالصلاو دب
 3 ل يزشنملا |يطملو هزل ارهاظو اضم كقوة

 ييمانا أ تهور تفر امال اك امرس اذ

 للعوامل مط ءدارشنأب 200 0 انافاعات

 9 داو يسرب ميل عرب تف مولع لارا

 1 ص ولوزلا اهركتم تن هوزوأ دزوجو+زضد ميهسو

 نغنوزع تندةرجأدو ايل عرممو درعو ثمود

 سو مارد وعن اءدب :ملسعبب غنا واكمل ايفد تع
 . ةهملشلا دادرسا ةسللاز مرجر امم ليسا هلع مس عيب

 هرتسيو أح هريأوب لحام اخوي هأ هايل لديزتم لي
 اكلفمحابو هو أم كَراسا لذالاو فاقْذأ دآيم
 تكا مدايلامضصِصِ | دلو '؛ اينما ةوسا عاب ة نها كتب به

 نيمي الل طع هن طرشلارأل اين أود

 ٍ ةكاال فاو | أنآ ةئالث ضمجوا دسم: ةاجرنعل وأ خالو

 ةمضد ةرأجا 227 ى هي الثلا كير انا زمئجي اياز

 نتساذاذأعرحولا م عتتمم *د باث لامرع مد

 2 انك دعس نا تألع

 الدْنأجةئ لئلا فدتن تاذال

00 

 0 كمهيزكارايح عم ا

 عر تر ايحرعم لكسزع جزنجم جيلا نةأب ضخا ذا
 لاب عين مجياعلا ف ذأ, فضشاملا هتمئعب يرتشإل لع

 ب عرجالو املاةلخ زامل كمال و هسعتأ
 10 م[ ع نص !:درمظت هي اعوأ طرأ لل نال ا

 عاذا لا خضضناو بام ميل همراإلا لد ٠



 0 فخُسل ايلطف يارد فاعالاو ةرملا عمو وه دّيعْلا ميو

 نأو مجرم يزيل طرشسول و هل دال ن اككذا اىرئلاز
 ا اعدحاز أجا تأد صنن دااغرجا أع

 دّعلا ةدأعاو كِل عا باندا دلأذاعمأن كيكو لوا
 ا ناجامهس

 25 ىزذلل دلل نام نكوالالاو جععزبعد امزح دحاو
 د« دايما ىرشأ سرا هدداد نيضتلأر 2

 ل ها عيل [ةءاكجبل |وةيورلازايمحارأ و رخألا جرم ل
 7و داعرحا د ارطمايحلا ن الع ةّمفص نيلجس تانتغ
 تعلم اخ لملف 20000 انيععرشس|

 الطور امر انك بلح والا حأ اع ةأك هبات فردي كيوا

 ”ىرتك | يمللاو لجالا ىوحد غار ايل غركذلا ل وتلاو
 تلال لأتخ: اللا هنااعاد اهلج قمنا يا
 درع( لأول ءايط واط 0 فلأن 25

 دا قتل لا كوع تنجب امص
 ةسيخل< نيس ن داك نشد 0

 ةييدا راك ا أب هيلع هس بابلا أي
 لاملا ىوعد: و 00 و ةراجالاو امتلاك ل

 ل اوأ يلا ةراخالا أو هأ ارسم ببلاد ارشلا جت تمب بلع

 - ل

 هريشلو تذومرع ملط مر املا تدب د ا .وكعاياتم

 ن دوب امةيور فل هربمام جا[ لرايحالو جيا لع خضل
 قطم و 00000 هوضيلا

 [ومطم قوددو هن أير ظو ملأ :ائسحورادل هادو
 كدة هر فكد حاج > نهد ةيدمو ا عصجدرا د جرايخال
 كيج الا رضع كو صو لوب ةيورمالارثسو ضن

 | ذ ار اٌةهعضصوو هقو دو ههورعسم_ جب ى زا | ذأ



 دنا موتضاو ءايللا] تجدد هيا كلتا

 ارشسأو نابوم دك قاتحو لجوا كيد اشبال هيد 7 ب
 صاد خام ىزئآوآد نحورجالا دال اغرمد ءافرطتالا هزم ٠

 ايلا لا للحاسب قدسي اياد سبال

 تاوران لل هاذ هفرعسالو قبب |ىّرَسأ هلي بلا عددم

 ريا واناتخا | ذأ عب الل لوملا و4 متع دحاو لكك دس

 كب "رسايل ىف انما حاول اى يزيشلا لذ هدب ناو َةبسيرد ةراما ىل
 ظ طم ب يع مهم وسوبهدوأ أبو دنم خام دع

 ص أم لدرت رس لك م نسل رام ها 5

 كرا ل وبلاد قبال اكعد | نذل محب نخاداجلا دعما
 اهب ضير هد دز دا [رادص لت ايو 3 ظ

 د هلا غناه نموا أثنلادندذل ادرخعلاد
 ْ : مسشو هش زمككاد هل ةداعاتزلا ف ركبوا

 ٍِ ظ هد نيا فاملادرمشلاو نولاد مولا لامسلاو

 طايع ثدمخإ لاو هزل كانك بيع لدازنل اوه
 فّرسأ عئابلا اضرب هرلاهل د هنأ ص قش عجم ير كملابنع

 كك يالا هج داذدب جر بيعي لطم مطتض ابد
 مابك ادسأخ هاما 0 قيس ل

 تادا فبصوأ| طاخو طول مطتلادب بذل قرشا
 ندد لها متب عرسي كلل نب نيرا

 ام اط هيأ تعا اربملا تاموا بعل دي هرمدعل ىرصلا

 1 وعلا لامع هتنعارل و ضبدوا هاكأذ

 ظ ادسأت لبحود ءرسكد طب خطبد نمبيوتع ىرُسأ

 5 مقا شل يمخلما ب عشب لد نأ
 كروس يب
 يا نقلا فو لعربجا عيملا جديا ربع جدأ اا

 هاب لحن و ٠> دوه بين دك د علا



 ىئ زامل تهرب قحاب تلج هنا لوكيل مل

 نيج نقس لق نإ امد هعيأب تحنمرب 55 هرسؤا هنا

 يذلا ةيرخ رسب ناد لكك ادرحضتبلا ليها عيبل
 ' 20 >الاقو د اهدحأ ضيف ناك عاعو

 د سلاهإ د ماخو داع كريم نص اخيرا غال لعرم

 ىأ هرلا برترلا ال بل | ضع أ ًءاملاو بكرأو جالا"
 ف ضب اتتلا دعب ملتح هنم هل دبالد قسللو أ تلعلا كل
 قصت دبع ى رس ىزشلل لوملا: ضوتملاو عيبْلا درع

 أهزمنهوأ رأهدرم ااهزذأ | ايعحالاب دحفو 520 ل

 00 ايلي مرا عاشو لا
 المو 0 ةيرأب هسا دالك عسل هانايع

 هالللاوز فرط لعل يَّمْلا بيعلاب درلا دوجلو مهل | ايلا 0

 دع دنع ,فضوف ىيمأتلا دع بيافلا ىركب بيعملظ

 بلل لل ىي| لع هلا ضف ذاالا يرنشما لع لكيم

 جدن ذخأد قرضا هر وال دنع بسم عل ١
 لد هيجولا تلخببد مه[ نأ او بيه لكم ةأولا طرشب
 نطابلأ خام اعوبو اد لكما ءلبا بسب هرنلف متل ليه
 الم هْئْتاهاي همداس ن لأمن ايدكس نيرمهأوسامو

 كارا من 2001 عرأابين هي دج عيبا قف أقفّتياف هب بيع
 يال سي تا هنيعولد ىااسلا

 ةلبعوبأ هن وعي [امازالالا م يسأع هةراإل أنبا اهأئلا ةرجؤم

 هل نال يعاب دجوأ ِ هلأسص تمنو ماودي اي داهتسا

 داققتإ5ِ غيصا أوم نمل ينكل]ك انا همر كسل ماهر نا
 0 ملكة دب دج ثيم ع

 اقول هلا لذات اهدجرد قابلا الا هب بيع لككم كيلا تي كثي

 دل وتساوابدوا عبابلا نتحا لاق ضال ابا ةدبجوم ةئاباالا



 شمل الغصن نلخ نأ: تلح عيزبل اركتاو لصالرحوهذا ةمالا
 : الذ مره هاب ل اف دا وتحدي ماعدا بيملاب مجمد هل أقأع
 هنيفأ واءاهإل نمنح ئزطل ىزتشلا دحرال ةنخاو هدضد

 - دضت عر ذو تلجالو امال بستم لب اهل نال اع
 دج لم ىلا شمل ادضتتلا دره بلا نقله ديو عابر توج
 . ىلا ةعاردملا عبابلا مقدي نا اغا ل طصأو هيورلا دأراو ابيع برس
 منلتيعلاب نر (قيرنل ىكمل العد ناج هيلع ةريالو قركملا
 تا .قلاقداني بلا عم ميلادك لكلا

 كاورللوةتمملاو مدل [/ناعرسلام عج لطم دسأولا عيسلا
 ججاتنلاو جال ادنماضلاو لَمْ قح عسل مددمملاد هب
 رب ملارتايتاددلولاءاتهكح جامد راهنالاعرككباكأ عيب ةابج هييشلا كومو هللعو دبعاهن تيب ةمإ مينو
 "فتح كن | ةتيمو مناخ هزجل عوفر إعل ام عبو ىلطل

 0 ا عل ع مدقلا
 لطبارعرنعتفوارب دهمللا مفي تالذع لك تعفن اوأذؤنا
 رعت رار ل للي [ يدا عيخرو نوجد لسا ضعت.
 امم راحو زال ةروضملا هب عانشال ناو نزتخو د اضا
 وأم ةايللل خال يطال ينب تنن عاب نمد غابدلا
 درمان | قي حرط عيال يرطب كمه ىبلام

 00 اا ود واو عمات كلا
 ديصو ادصنإ لمس يبد وعل ٍزنشملا لبأضب اقثول َقَح

 الا نددت دخان او ةليجبالا نم حبال تام جفلا
 نإ د ةحرن] ىرملا ةسنيطو هلغرم دس [ؤ فشل دا ذل ظ

 ةسوتالد كرهذ نإ داملحالا ةماد ليللد عجمي وريطب
 أ : بوت محار دد فمساج خنصو من عون توصو ددص

 ًاالدةمالللونازللو صاف ورضا ةيطو ضيتلا ع



 نملادو دق أسد أهيراجاد غارلاو نيب درم بدو رجل اهلأو

 هنأ عري نمالا ىلا د ءارملا اجرت الخ لكل او يبو

 ءأرم نبل هر مظل لعل ليد عيبلا مي دامث عهعابولو ةرتع

 نللمن ليه ذل هاكويو ا هسننب خابإمارّتسو ةماولو ءأعو ف
 صو جاز عدبالو هنن هي ارشكوأ هتداهس نىك طارتسو
 انجحاو نحر نانرلاو ماسملاو اةلطم اجت لتخا تاذ تملا
 لكك دعو رطبو هفرظب زيتا تربو هيلا مماود عمو
 انلتجأوأ و رع كرطظلا نمو خرط طرتس لنج الط انآ ف رظ

 أيجزيرط مس متو يزيل لولا عمدشو ترظل نس
 ب 2 صر ةصودأملا اسمحي ال ةبهدالو

 ٠ هنيهو ليبشل اوح شال ملا انكو ةياهرني دحدو
 اذا وهل |طادو ىزاضنلا موصو كأحملادزورن الا يدل

 601 ىراضلا ظف فال تاهيل سد

 لطم غادولو فاطم اداب لا دداصملاو حاملا م دةقملاو

 3 اكدالا ةزهلل لستر [يصالانملا لجا ؟ءاهنع
 هيعرا حرس /بلماوا تانف لاو هل احلم هللا
 طب عبد رص عب رض ورفل مادا ايمذأ م ئارسو

 انأحبصحا موسم | ْ هل عفن هدو جالب الو ددعلا |

 د فطقي نأ طركسل مزاوحجب طركلا حربإو هب تمل ارتجكطد
 نأوتمو |هتباككوا عرربو | هقتم وال مب هدكشو ا أم

 ”ليّرملا هضنتب طرشسب 2صمو همز عننا حرخبالوإ

 ىلإ شه بكمل قولا ىصنكدضتمت |مميملاةيارلا
 ىف لا رتكملا ضيف اذأو ناسا راد هدزدع نأ

 دحأو لكيم يرش اوِهلّوملاو هضف ؛ديهتعتبالاو



 هذال دارا ليما اتش أضف هد
 0 دصو) ةبعب بيأملع عملا هةمدس 5-32
 ف د وو هوجرل ا ماجوتو أ

 العن رس جالا سوف ديلا هاك اودك

 يي هرزوحوزألدا عمل تونشلا قا طبناو 0 . دف يردوا هنجروأ هفقوداهمتعاوا /سو هبعدوأ ها الا 11010 ْ
 ول ب و يا ا ظ

 اكاشسما ناش اكدر تلا عا ' 1
 د |ذاىطلاو ل والاه هالارنع ! لامّيتدانمإل ادسأن 5 ظ

 هبنحا ويب ورسلاوال لس اذاا مهند لب نملسلا تنك
 0 0 لاو لاغلب لع قا ننال دج
 د الئ ايضتن | تلك( | امارمسلا ىبلبوا راما لأب
 0 10و زبوعو محم احجدابللو

 0 كل اال هنم مك عذر لمص

 كب نعله نربكا تاعي نوي يم

 . ةّملاةيإصق .انلاد كابل ةمشب نكي قنا ْ
 رس ص ترد لك غر كس 3 ذأ ؤب مزح ف

 مكلاطزرلا | مرعب ا 000 ظ ا ظ
 زيت سافزل عب نورا عمل ودبل 1
 عبتدرنلا ةبرمزهذ نمرالاورجاتملا او كهرمان: و 3
 ثنا اباد هاد ادع رعسلاو دتيرل رس و ملاب ىو ا

 كح ايي دخأ لبو هال عيجام لب ميلاد 4 0
 سرد مانا حدولخإرأاح دف ميو هتقعب 0

 ون إميل زال دعا انام خا ةزامإلا : ْ ا

 ١ ام ديلا كلادخاواشب مالا عام دا هع 0
 أجاللدب ةرصنلاو ىزشكملازمكلا 220 00



لعب دز اجأد هك ابيل صحن اع هرزجاال هَ
 م

 «تيصاخ مم ىزمتسا هيزساجارعيسمل اذ عببلا غم ملغاؤنف لارج
 هيلادامملا بصانلا ىداد كاك |زن أحاو هعابوا تتعات اع
 عانيت هيرْسم دنع نري تعطذوأو فاعلا لل هلا دا
 تضيع زأجأع ف دشموةزأجالا كبهرمملاو دال اوكا

 د اها رع يزشسلا نهزند هرمار يعي رعد مب اب وحو ملا
 عيبملاسةأرأو ميس اب مانإ ةذا ديل اجناجلا بردا جالا

 عتمه | لنهر وام الب اب هنأ ةنيبلا مقاول اكتم در
 هتفاوو عيللاب ةماي ا دعا برع دان عايل ارفأ ناو كدب
 0 | كأن | تحال أيحنو عيبا ضتتن يرش هيلع

 ةشلاركأو بصافل اب عباملا فرتتحا ثم ةمارججب عرتعم | د عاب
 ب أراه | كلا تهرب ثأخ ر ايلا عباملا نيدن(
 أاهيدح | وا نيام ىيظنلب كو 0000
 حاعاعل ابو تضيرسو ككاو ارو لسع انكم
 يلا ذل انا عيتنو كذدولو ىلجلا رضنإلا لوتس يع نشوسو
 ت اوم موه | ود نٍدذأعتملا وجاد تنعم اول جن |

 ظ اماو لا ىلااكم مهضنو اعببملا ةدالو دل: لطبّشدّيعلا

 كاب كيرالا وا تحولا يعرلادا يللا خاب اذا الا هنع
 | نج تالخ طرس ناو اهنم4 قارئ يرساوأ تقدم
 اهب [ناو طرغلابد الو تيت عمزلا لفاماو| هنم

 نمي | ةرهزراحو ضته تبع هنم ميملا عنب عيانلل ذو هب
 هدم 6 هزموملادمنئكلا ضني ماجو عصا ليش هل دال دع

 اناس عببملا مولد كلان جاو حسو دينو بكم داعاالل ْ

 ليال طعاما عبالا هربالو أوب هل ىضمح هلي اةتام تفشلا مانع
 هأ بوخمملا ماب | ذا عيوجرلأ بهاولل مل دا هدد هام بيعل

 يتيدرنحا نم عيبملا خاب ذأ تتملاو لأنا عرخ | نم بوصول
 رس ؟رَمس!اذأو لشالاب هنه هو أرسم ابلااجزفلا دقن



 ] . ةوها يعمي دجعد وللا وإعلادام دج ةمدنل ابع دال
 ظ عن ناك امنت تا ربو تامه فمومل ادئاسأوا انناضونف
 | اةادهعنتب هطم) نمو نمل ال جن 200
 17 تع ضيأتملا ف داس ا دعا لو

1 ْ : 1110 0 
 هيدا شيلا نال ا | عيجدمال و تعص 0 ] الاء مكي د عرش ديملادي تمت كاطب ضبتملا ظ ١ و

 ] كّولاوارت ءدالا نييرح ا ارجع اد ةلاتالاكدو
 1٠١ تما عاباتا وعلا ٌ ٠

 ١ ةيلولأو ةل 00 ظ 1
 / حيي بيلو لنمو هب هكمام عي حلرأا ظ ١

 ا لايك وا لكم ضرمل اك | توكاميدصأط ل هلا
 خيسلاور تمل |رجا لالا جلمملا © م مجدو أمولعم خع نأ او ٍ
 ١ لا اىطلا نعول تضل ا هنارطلاو 0
 | ل يا ودينلو لو هاو نليل ظ 1

 ا ةلال 00 يزتسا لوشيالو | ناب 5 أَ
 هاذ ذودامو ظنا ب ىلا لبو هنليلا فلو . ظ ظ
 عامر تن ينعمظا ذ ذاق هيد ةدافلا تراذاالا ظلام 0 ا

 طلليإ و هعمو يك هزفبا ركتما هادي دايز ظ
 ' حنش أم هي ثرحوأ ه عم لبص عيبا لاه تاو 00 /
 هير انهار انج اطتسو لا مج ديزل ل ظ /
 0- ” و |ناو حمام كر ط عار دأو جرم : 0 |

 كاع تقر نيد كتم نو ذاع زم كيسا ديس حس ا ١

 ايدل, لضم هاد كل ددذالا ةئالا !
 ديانارباب اي تضدوركتف ابك املابسةخيبام ظ

 7-5 بيلا ئطمو بيتلأب دنع بيغ ايل 0
 هلأ ل

' 

1 

 .كأييو 5
: 1 ١ 

1 



 ةيانجبب ابو ةكيلسملاب ها قشأ كيلا ىلطدو بيملاب ناتي
 را كبل كمل نلت أن عزلها

 (انيزشلا وس دءلنشاداملعب قابيل
 ىصأون يشب ةرال هسلخنو لدول حو ججارلا المده دبل
 جيلا ميم عسوال الام عطنا ةرلاب قطو ةبادرلا مهام
 نب هكاه نعال رأة رعب ص لب ضش هنمو ادراع
 نم ضارشاومب قدضتلاو هتبهذ هلع لوم عيب ال مضين

 نضسأوْؤَّسن هضم لعبا! مهبهدواو الا ابمل الارنع
 0 اليكم ىزساعضي+ هلتد هندع ولو وبلا
 ارز مع دودعملاو د رسوملاو[ مو هاكر وح اأو ةعيدر رج

 ناجم ناو عب || هس ترضع !بلازم ارك ذك ور اندلاد

 طئموزتاو دؤةمذألا النو وات يطرح ل

و كدرنوك ينو انغ اسد لكل رشا اذاالا
 ّ اذ شلانأج

 يال نيد لك مك ال دطدا نيت نيمت صج لبد
 هيف ةدايزلاو لسو نص ووس نطتم د أبمو جاو مك
 مصابه اَيَمْلَو هنمطملو أعأت ميما ناك عبابلا لّبحدا
 سلفيشمل أب قلتو ىزتشلل لب نإ عيبلا ذه ةدابزلاو دتعلا

 ظ 0 م جا
 7 انعم أ وأسد نا ط١ طخ دو سلا ءأه :

 الا نيدلكليجات مذلو 0 اهقلمَت
 وا ننال اهةفاخلا هلامم ضي ناد صدا ة1لا ضلا

 هولا حف: تنسينا ةنس دور سانيو قالو

 . سنانرإاو هللا ضاةتسا ومن مريد ال للم ذر جمو
 بوح ضازتسا وشب راس دجدا 6نوددأ ل اكبأمانات
 الملف . ”يلدملاو :بجلرلا سوانا ثم نه دعتس | حلو

 نمل بحاص نخاف ٌقامل |م امامط ضرس | أهم ال ةرس اوس



 كانلا دنعو:داشلا دنع عفا موب قولا, قد هلق هلشم
 ىأ 5 ةمأعط دخأذ فاعلا ىلا عجيب نأ هيل سلو امضتحأ

 دون صولا هبتا: صحته (امطلاا دأب ني مأعطلا فصتسا
 بولا |نسبحهإىسلف تبا خان ل أ هه ماهطلا
 ةاارإبلا حن همامط عضيي قح دل قيربز أب بولطلام هنو
 . قجرمس فان زموو الك لاول |نأبسس نهدتسا هدمذخا
 . ثيدلمل خمملا هريحأ: لع ضمزولا بح اصريجع هن أو مطتملا
 أجرنع ضيا نوزتلا كامو ةدبلأ طعاصااي نا
 انمعولو موتمملا اركو نيضيال حصلا هك[هتس أذ أببص هذا
 أه ال اذ اذان أهلا ضرما ل هاوي ضتنسمل هنأ مسد رخال زمنا نم هول رهو تملا لّبح هبزنخاركلا حك
 هوز غنسار لوز حأ يس وم طرئساو نب نك هللطبنلاهنم هاي فطر رجلا, نامتسإ نينلاد شوت 1. نحال
 ع رايي نمل اها صدره اره! بباب رهام تم ميل اكو طاب د طاحصعو جوبند الع ةرزسكلأ
 ضل عمرو |هنلَعَو دضو املا ندد | هتملا حال طورتسم
 أدارجو ناو الحا مدع فاد انل اد قضنملا محا دجو هناذ
 . النيات تعدو وولي جتم انا صو نضل الع

 مقزرولا تل خدام ةضذو بهذ زم زر ذو نيت
 طع. مصداذادبا لتكونوا يززووا الك هيكل عصنامد
 تلاع لك هضنب ةضفرا بهن هذ عولأ,ازيو ةطنج
 تعدو يربرلا نيبمتربسسملاو فملا اعل جديع رس امر
 التبأسولا عار اوسدي عموأديلا لام ديجدض يأت طمسالب
 ممل عيب :ذ أ جاكم احاهدحاىسن ناو رش انددا مامدجرا
 . كر عينك لطم لغو نطتج إبر كو تجنول د تارك

004 



١ 

 كفك كاب بيير بغيو الئ ارت يرمدو رو

 بسرإ لشد لجو مذوب د نإلو ضعببأ طعن ةنلتنم وك

 نيجلا, نبللاد لضأ غم قش دواربب رخو جلب وا هيلا تدهور

 ْ مسن اوتيز رسل و|لطم قيرسو !قهريملا جيتا

 5 هوبا ارم رثكالملاو ثيزلا رك نكح اج
 نأ | د٠ ربعي دست ايرتاواعيت ا ووزنألا فرتسنو

 لبو تين اهتمنيابلو هلو هش هتبقرل اوطتسونرو
 2 ىرلسأ) م الا

 . هقوو أنيبىرشا ى تنك سباو

 لل ىضسإ امزح 1 يرام ا

 للفلك | تفامد اهل رجح لكلا لتمر كد لخرم ال
 2 ملذاوراواكم لخدسو تاتو
 جال ةرخارا نأتبلاو اهنصتذ كلارا اسال
 لكم الار ا درعس ف لخرتإل 0 الا
 068 نأدوؤأ كنت غرظعإلاتال أملا لحردو عونعروح

 0 لثيسملاو قيرطلا لئفإللا
 فتدرلاو نهرا ةراتحالا

0 

 . تالا يسال امدأ,ة تعي ايهعقزا

 2 لطبم هأعزدت اتعنت دام

 دّمعلا خش بجويال لَه انلأد هب ىامكسلا لَم أنو
 ىوعد ممتشالد نم لإكأ ىقلترمإعو ديلاوة لع كحدب

 مميإامدهالع ديار :أنلا قيما لمعت كلا

 "د اوي كلا غض امل تكا لءال

 لعمحيو دياع مجيب مك

 1 أم كفل هلعاضملا لّيدولو لسكا(
 هعوروو قيملا از اذا دحاد كرك يوحد عيمشالذ فاما

 ات تك هولاءاضملاو هما داتلانخ خرولا كلإكأ ذاع 3



 ناكل لع تيل موج وجرت ودا تخلاوهزل لجو
 هل ركيوليتشملا اب اذا ةنيلاب نانخركم 7

  ةعجتلاوالورإ ركسوا ةقمملا يتشلا لككماشاندا
 أه اهتم دو مَ تتهسأولن امال اوإ هن دعس

 ضدنا ع ل لح اهبرفا نأو هباضتلا طركس
 اذان كيتكار سل اترلن قالطلاد بنل. ةيردلا كت
 ظ ةيعاياةل ضاع م1 ن امو ارحوها ذاذ هلاك دبع
 دولا لج يرتشملا حمال -رمالاو ديملا طلخا الذ دف درعه

 كيت هذا نعبب, 00 تلغلال الع
 مخ 11000 لتددسد 5
 08 4 مرتع يرتتللو يل موصح ىو دب هأوعد عمتشال
 2 الا لاتخا نس ندم هزه تبا وحمل ل اةولذ ةبِهلا

 0 ديما |

 001 1 دل أذ ريملا كسدن ركل :
 كك ا 526 0 .

00 06 
 نيل اصر ضمد نضساد شن ع طورصرا هزم.
00 2 

 ذآ ,تل عين

 جلا نسل مامي لجا حيره
 اال[ ىو راسللاو ماسلا بر عامل فا

 ا

 طنص:!ءاامد جصيو هن الاونلاَل

 00 تيب دبي ك درع و نيدو هزيومو عك

 مرح د نعد تالا

 هدو عبرشو نط يتم نحمل هب جيب 5

 5 ِن 6 !اذَسأو |ددحال انتو دبجوب يح يرط هلم كه

 رو



 د

 . كيلا ةبطرو منحلاب بط خو ضاططاو تاريح جال لكءأنو
 دن صالا يحوم هجو خازن ييالاع طئصاخاالا
 : كرو أكمد ع خدامول ومطر مطتشوأن زد عابزللل

 مساس: طاذاالا نيعب دلو ةبزدسو لرجج خءاردو
 هإبأز هاما نصب[ عشدص+ كعنعي ا .6 ايل
 همس ]ناو لحاد 0

 0 00 ملا بر هاا
 7 بو 0 59 5

 4 5200 17 ةاميالا رس لع هإ اميالا

 كلها لخالامو رباه[ و انواول حنو

 تنوأدنإلا ناك ايبدزم طزشبأل الل رامصو _رجاك
 لالاعأ |ربام ضد معالا ف نيسان عرلو اخ ةيخ

 أقمنا طرتشإل علا ط هئأشب طركيرغر قاد لكن
 1 أب ,لعمجا لاما سان ضيد ل اسملا تاولو [مصوت

 تنال ةيايو هيلعأ ةيايرر كوش نمد بأم مسا

 مسلاو لالا ن سبأم ةمملاموعالو لطأب ثدلا اهمال

 هنلأ اذم ئئساركسالو لرد ب هب

 لعحتوملا اهل هضم لم ةلاذالا دل لاملا 5

 يرّدسوأ و ةل اد ىلعهذ 52000

 هند ورمأوأ عصو حمي[ ىف ضي ءلس برم اوارك
 هتسملذ ]م د1 كن الا لك د السل أبوس عماول ادب
 هيكئالغأ شتم نكأ .,قطغ لاكت جالا ىتشلاماوا
 و و ُخ

 جوليت م تمول مت ادولي اتضح كف ةما ةساذ كطم

 امها املا ىلع ة ضال انكتب ماتم لعد

 تلج[ داع سوند| نان يرتكلل دي دودو ديه ف حبلا االلنأتت

 يلا الل ليجاتلاو جادرلا خدم لوملاو لاك عيادة امالا



 )ا
/ 

 هوارش ضرار ونأ تح كد م ةيم دريزنملاو ظ

 كغم فاذا تشكك بل ديما ردود

 ىياودني ممل اطلل لرملاث هادم ف انلتخاول و لجالاو

 ليات هضم ناد بولطملا ةنيبي ىنتد نهرب تأو نهرب
 . توديوال ما ل مات هذ يجواس لجإب حايضتسالا برللملا
 ريب عزل اميب عصتشتطو قد ىكلماق هدأت

 نأ رإنال نيمل اره عيبجلاو هنيرمالا عجيبالد هز ع اطمن اصلا / ٠
 هل نيمتبالو عيونخأو دشملا لت عرنتم دا هزنع وصمت أج
 ات لد رمان هرملتج خنأصلا يبن صح هر هعاالبا

 تيب ليجابالا بول هسا نيالا هد وصيالو
 ىضلارسانينسل نزضزم اسد اسد ىتعا تااقرفتملا
 ديلا »كلاعب عسر ذ لخمر هنا تيزعجالر عصيال
 ْ هوا داو تيهوربكااح رح عيب حص أمل وأ تعؤابلاو

 جب زوج امكن ةركول هى عيبلا ارم طرتشجولا
 نض درعس روتكو قأطربسل امكدلاورف . اتصالا ماره

 رنا عجب نو لس اهدا و عأسسالا هب عفت ىنع

 اكنالرطند ةازملا جدن تكور يبل العر مجيد |[ نعصم» ا
 - بانو ىرشأر|تلل هع اكتلا لطب عيبلانصتتأرلذ

 ٠ هنا نيب هاب ماكان ذومم ةبسنملادتنو ضّبملا لد
 . اىزشاوأو عيب ناكل حد أد نمو حبي [هنمدعأب
 . ىح يجو ضفو ودك عضال ذدحأو بأغو هانكا
 نك تدني قهرا بعد لاتنماسملاب غب كرس مح
 عاد ضخما زمواتءاكم بهذلا معضل اد بهتلا دعشلاب

 ونهى ظاوجرنكمأ نعل خرطنمل. دا خطهوأ أضر
 ابيرد تالا حض داك ككدأ ضر ايها ذا لا نخل
 بحاصلومو ةلدروولو دا اعمدعن تمجد ملازم



 دسازلا طركلاب لطببام نكي[ هل دصي[سئيلع عجلان
 علو ةزأ.جإلاو ةراجإلاو ةمسلاو عيل اهب قيلت عصدالو

 فامكتلاو لكيلا زعم تيدلا نعلبالاو ل امنه طوصل اد

 طيتلامو مَكْلاَد ضولادراالاو ةامامملاوةعرازملاو
 كلو جاكت ةكدصلاد بلد نمتلادسلالا طشلا

 ةيرا امة[ او ةيصرلاو ًاصيالاد نهرلاو تّسلاو ملنمل
 تاكل اقالار اكواد اللد ةلامكاد ةرامالاو اضتلاد
 ةعاربلو رول !مهنعملصلا د دلولا وعدو ةراكيلا ف دبملا > ذأو
 41 زعو طل نعمل لابد تاس يلب
 ؟ةعر االاواضامو راجال !ممسلاملا ا

 الاد: ضولاو أصدالاد دل انككو ةلاكيلاو يراضلاد كاما علا و

 تاضا هصبالامو دولا ف اّملاو قالطل اد ةرامالاد

 مج (كأو ملا لاو ذمسلادخفدتراجاو نا
 ٠ تلا تابوا دلا نعيامالاو لاءزعبلصلاو ىحرلاو

 لئازلا طرشيو شيعت هنا نجلا. ناو م
 الا 5000 ةدوجأنلتخا تأو ايدي

 ًادانجزحأل ابا هدحا دل ملت ل ْ
 طغلا ادع دنهد أتم

 ا
 تميم تملا ع قم دال طم بيوتنا حرش

 ةمأ عاببؤلا عيب دنم اياه عرتشاو علمجج ]ايد عابرلف
 نملادم دقنو نذلأب نكأا دوه قوطرعم ميد نما ل دقن

 تلحاميس جابو كتف فلاو ةئيسنلا يذل ابأعاب د ااذلا
 تعداد ناجردنو ةدأع ىض الب_ماخكتو برسج

 تعا قت خ ان انا يقماتق زن ل انا تاون علا

 مداه مض ابل ختن اطنخ ةيلخلا ةيلطب ضملشمجع
 داقنو ْبهذوأ ةضند ةضخ ان ارع اب مد الص| لطب



 ا
 ا

 قكساز إو ضَصلا لف ثديما ارح (ىكلمت لدعٍ يتسلل .

 توزيجلا اليك

 يرفد

 راما ناك اند عاكف دمك نحس

 قتلنا ريالا ذاب

 جناب |رءأ كيلا ى اككدممل ان اجدتملا [(1ل خش له
 : ل دةزاجالادج اقبل اذا هل هسا ىرشلاد

 326 ابرك هزمتلا وود هبدتملا تسلمت

 ظ 0 ل تاج فباس حلت نم نيتطسأو عن
 نسيت هد در ا 5-5 لب نأو

 1 قرا در طمع 17 جو دو

 2 وم جرد عيب. ورأي الو عام ءرسمب

 ماس ع ا

 اصادتحب سدا | م د نا هّملطم ةرمسد دأ وما ابد دإ ىنم

 ْ لاذ هذ ددصم ههذودضف ِهِلَغامو نكملاب راسا

 ار ايا يقادلا ثم كس مدل دب ضلاقل حب عيب هصي

 أمانا لالاونررالايضاسم اما

 ظ اناث فاعو أ رملا يأ, هك 0

 هج

 اذ 1 ايم

 | أمهدأ دوه اأنز :زنو هنم حشرت أع ضار هد الادب 1

 1 ترماانفد ضاقتساو عاتي ةنملا بلانك جاتا :

 ' ملت لد ككةضان يلج ادب ايست دح كانك
 يجو هبت املا[ ها كادحد تمل

 2 ا دة دجونأو ٌفوسل | نق دجوجو معماطمنملاو هاليلا

 ظ دل داما عب ااهيتسلا لاهو هش هلاك
 ةملاالو لاحاع تنل كيم تدل تلا واهشمم فخ ظ

 ا م 353000
 :ّبسأو ةمولصم هأرري نذايني ميرؤلا أم



 ضانمول نب مييلا صو عيلاد نم ال عاتملا فيولا برملا خد
 أ ذا ضيرلا ىلع رم جدأ قحال ةدس اكتب و نيمت م نأو
 عاب يولد هلعد ععملن عود صبا شا ىتشأ ترسآ
 يا ندب تسول لل مهثرو امد كجازكو مءد

 ميد ضن بىطعا 4 ًاتداعر هايررص طعاذمو ناحمولذ

 ب يجلس
 عسب حد زمعو باودأاو تال عدم نادقلا

101 
 معف هب لاوس جو هك لوب الطب مدعو دم ادنع

 ل
 ى ةمؤإلة مذ ممم نأ اذكلا بانك لع
 هب لوتكلا نول أطرسو لويدو تانيا اهكراذل طخ اطل
 لغدل الملا مدزل اكو اصصحدن ركثبدل | هد ملل دودّشم
 لع كلو هل ل ودكم خدك د عيربسلا له اوه اهلهأو لسمك
 نشل هاا ةم) تو هيلرتكم لام ا ةرهتلاو تسلل
 . متريزع هرمي ماهو هضنب كفك د قمن: ىضنلا ةلأنكو
 ُكِبِمَوا مندي ناو لاول لعدا هتنمضمو هنو مفقصسر

 هب وصلا هأس مدعاأل لّسو امتد ا أمم حو حنمأض انو
 دب ها ضكت اك(أيإ بال ىلا لسمك ا ذأد تقم تءاضأنا ثأك

 تو ٍغملَت طركءن أ: قدي لال ذ باطيالو ةئالثلا
 باأتنذ اذ 1[ بمالاد وصحا نأ: هيلطن| يوضحأ مب

 سسيدأبلاطلا قدصتت كت نا هيلا طيالةناكله لد .
 . للنكت وجد ايبنولر ديل نكات ومارد لضكاامماقأ
 امس ناد تصاعد: ]ب تح دز نكمل اظ ديو دلاطلا
 هي فيافل لع هيل طشيرأو يرانا. كلا تضد
 يمك ل كو ملستبو ضن بولطملا لس ابان« هع زج أد

 ال تنام طب ىلءا ]11 و



 000 ضال عم هب فاوب لذ هيلع

 قدَأ لْيكالع :ناللاملاد باطلل لول اد ةأفاوملا فانلتخا
 000 نا نعل امض هايف اقع
 0000 ةدأملا هل اغةبذأو د ةحاملا

 سجال اج طعاوأ و هزدو دج الفك طع لع
 ميدان ةلدعوأ داس اميل اك نيد عاب

 د أد الادالا طّمسال ا هوهو اصصصأ ندد اك[ !كرجولو هب

 أهي ومبلعككو لاي هنعتلفكمب .انككل دبب تالة راد
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 ا لل تار سنخأوا اة دك تمد مدك نأوع

 أطاصال رطم أب أحدا يرلا تهنا او مشالءرصملا نع

 سانلا لعب اذاموتعدإ لزمكلا٠ اي هلأهنع
 دجرضللو لم كلم هنهدحاهدارانلل باذدا ممدحادو ل

 ْ تاعمرع ةمدخو هل ةرهاتسنممةبأ اكجالو صاصدو

 اني ا ل د ةنأمأو كوكو عيو الرجا

 : ى البو 55 ارثسلا موسع

 ا ثماو لن دأبلأطل ا ةشع لاحأهنع

 0 بيرلو يملأ لابو يلم
 طاعون ناد دلع دا جرومأب لكل صاف

 بق تبحنأو هه مزمل مدزل فاد: نسج دود نا ملتح ىلاع يك

 ١ عنك كر تونحاوا ليصل ار آولو لصإلاادأب'عربو
 ا سال اسلوب نيك( لحأ ذأو ا
 براهيم الاسم ليسيصالا عملها ذا كال لكي ل ايم
 ةرصحو مأ 557 طّس د[ | قرن فصب لسْملا علام

 هيرب ير بالا هك لسوؤ هدديملل
 ظ بلاطلا لاق نيك لع لاملا مجاله هصيرتل انككنع



 ما اكادا بولطملا ل عحر ل اميل ت رس لكل

 حم انهد لوالاذ تسون الأنف كذيل كتأساوأ ت تس د

 ةأملا ني لطمد ايلا فهلا عجيب هّيضخ حمو اللا دين
 هلاعِطم | ناو نك ى هام بصا ةرتسإل خلاب ةاذككم

 انيستل اب نيمّب أعد هر ب ددوهل باط دب جسد او ١

 تاذأع يكمل هيلبجرلاو نيكي طي منخ ةحدلا عيب
 1 ا وج عكرحلا :

 دمالعمأاد نهرب نأو سعب مانككيصا العمل ناسك

 ًاميلع مند عمايدارنول و 52 1
 دادكم ام هنم كص ىف تدأهتس سكك ملس كول انتل انك

 يك نواس يموت دا الأ أدادن اهخانأميب عاب

 'ز اهمال كمل اة نيدهاملادارق اعدت و أمكن

 0 !ةلمتاملا ةيام أع ف كو نءاضلل لول اذ لاح
 ىلَع أضملا لص مي ملا ىكيسأ |ذأ أ كولا تاضخسال 1

 ا دهب نهزاد جازألن أانض عتوولاممياب

 م نخاو ا 0 كلرطلا | ةملاسا

 دي كيان اد كام نخأ د أع دع تالا ولذ م

 محيإ ناوي حاضت طلضأو 0 ما

 ل سا نانا طا

 تدب فعدد حانت لكل فاعلا

 راكيرخالا نحا |ًاهرحا بلاطلا امان او لصالا لع ناو

 1 بدلك ماش ايا عرضلا دخل نأوانلإ قتذا

 د ٌءلحأو ُهِ يديد اسما مذا يدوب
 5 جاه رحل ىتعآولو نصب جرا قدح ىدا أش 7 ش

 وربح ىتملل نخا ناد سن | نم تصحبألا ١

 5 0 ول م
 أن اهلاعرود: معد دو 0 أ|ضارمَساوأر امان همز



 ديلان اف لس تن تكلا. ديدل حالتي عدل ظء كرما نهورف دبا رنكلا دف يروا مب ظ
 سس 0 ندب[ تكول نبك فرن
 1 | مع جهأ |داو ,تععيسمب كوأ

 00 00 ا اع ما
 مبيدمنورلا أنياب تلاطم برجر سيعمل ةلافك تأ
 1 ا دبا ,3ومزعيسلااةلانك دبات, هل ابا
 لا ةمخإل زيها ةمذ::تدلا زخم ةلاوحلا

 00 ا ام
 فالزجالب دال وواصل طركسو هيللاهلالاو و هيلعل اكو
 ثدل زميل بو نيا هال. ندلا خمهصند لوالا دلال:

 راء عب ناوهو زنا ادا ممل اعل اتا عجيب ف كوتمل
 000 2 هديل نفي

 38 6 لاكمأف ندلاذ 0 تحا
 مزيل لرتلأت ليلا ات يلضنتتل
 طرب آر قرب كاهن او تكعذم دو دعلدلع مل اعلأحأ

 تا طغي عارولو لطب هلا زعملاب فنينملا !لبكنا
 ان لطبونو ساما داوم د لاحلاىمأ عيتملاب لاتجي
 يجأ هميإلو لرملا اء مهر[ كاد تمباقل ا ل بأ ش نا ١

 تيدر نلعب ياو ةجتلا فرراهدتع 0
 ومال سممانمتلا بات عمدا مااولل
 يي نيلحا طركسم :واهتلا له راها تاهزلنملا مطقو
 رباك ماب احلل كم
 ا باف يعش د تااذأ هددع 0

 عيانل اسال تو اال كده ليهو اين ةءازلالمي
 امال لاذع ةهنحوإ لو : نحو هيلا مال داما

00 

| 



 ايان صل نيب يوسو ضنا دومدو هانا دهم دهمجد غافلا ٠

3 000000 4 

 دما, نا لوشب ذل نايم نكتخلاناماح تعي اذار

 لس ديس اما ي

 هيل معدوكذلاوا شرس حا يدب لارا أد

 كا ارملا ىكحس ااهذضأب قسما دعولو كح

 رحت ماع لاوس هلو هو بالسر لغو هنا

 ًانممل النو قنا ءؤكمو ةيوادالا طركس داوتصالاو ةئملا

 أف قيك1 تاو هيد دالاومشالار اتي مال هلامالو و

 ل مهلا انبات اخنمل دإَمسلا ل وادع اراماظلغ

 ومال اع حر :هزحكراو نر نسا وال هنمأ وا هإ

 احل ل هاملا قال لانانتلا راةتزوكم املطم فليت
 ملفنا ضان ناد لما ناش الهام
 عاطل ةنيبهبلع تاأتوأ قعد كح ناش تلا

 الل كرنب لمدإو لادا ذنب فول اتالم عادلا دبات
 فيش د امههلود لضم هلا أطسهناديلاهورقم تالا

 0 مالا ةدده د دربها دوا كتالوج لك و رجحمملا

 يضخ ايامها هدغال لاهو ةصأخةوعدت كا اكينيخ داع دأع

 ا ةزائثلا داعدحإ ناين هاظنو ةراموالَماو

 1 جن ملمالو اقلطم جزمإل د أ ظظ000

 كلش ناهتنصرسلا “ لسبصف 2 دهأتلا

 ال | |ىلنّيسإلا لع مادي دحا كالا كب

 ع 10117 ةمهج حرعالو طإ يكطو ذا هبارحو .هيرأكأ ٠١

ك اهتم | أضر ضضممأو منكبالر ةناحررضطال و
 يد

 داهم يأ 5 اان هع نرخ

 "ل انياتلا اك نيبشو ةناها قلل بام جدب نر 5
 سجاغ ب غلا لا تذل ذادرخإلا ناك ق دلل 9 0

 ال



 ال تلكم نموا اذا 'صأة:نىاذجس ا

 [ضتدوا نيو ده مصدرا و اءاعأ دا ابل ش ٍ

 2ودعاضال حامكنلا' اضدردللا ةحفلوأ

 مرج, ضر د علا هبل 1كم تك 5-6 5

 لاما د ضو نب ا 32 ىقدملا لطب

 فزذنجرب ن اال اًممْلا عدا أنا ةيع خيال ةلآنكأب هملاامو
 ول د هالخماام ل مظد[ ناد دسع لاسم ىأرأع مسج انه
 دل د عالو مايادكلت ئالا ليلا وا ديف يل
 «راسب ةنسو لح طبول د نول قد درس بجراح

 د2 ماني ديبلد عمار اشبال تعاود اد

 يزحف حاج اولا جدن و قحأ هراب

 2 د هعرت ندا قلص الو املجومنلىإ !اذأ سحلب دأ وو

 ككرل| ملزمدا)ذ لضالا نع بست أن ةياتسمالا هلا نمل ا كالا
 كا عرج ومقر |عزعب انو اا يي ا

 رمل تنم ءاضمارضاض أت تا 2

 تلد. اكن سجون كاوما تاما لولا يمت
 ا طومس د | زضمللا قسم دب عيب حتا

 ءااض كيلا ل كار مي
 ١ لع كرسلاو 0 00
 ا هبامنل دن د هع قاإملا
 كل ةّمصح هرانموضحإلا هل الو بان غيم ممال

 0 كبام كرك( داعم اجا موأ تسر اضراب

 ا اهي تعب ذا سال عجبا بدلا لع
 ا باذلا لع اكحم كضاملاع مهيادلا الذ تقرأ

 85 0 ذا أطرشس بياملا لكي ديا نايس
 ١ هنالو مدننا لي باغ و

 2 | نعمتي ةئزولا ل جانا 0



 بادو لضمه قارا |هلأم هلع

 ل الان كروأ هزم جباكاح نيصخم ةيلزيرص يكتمل
 م الاو ةيرحلا ل لشملا كا ةهجن م طر سورخالا 7 مه هلع
 هو دهر هيلهالا طرغشمو اننا هتبحالصمتنلا, ملل 2 ةجحارر

 ذل م سان م ذوا غاضب مدا قتضادب كيل ميحكل
 دارسي ركوأ داو ةنبي مش أنس كك لكسر تم
 اطمغ مدخن عدحأ عفو | عزو داما اعقب دواودو دحرع تا

 كتف عند اكسرلذاهرجالاد عزل محت أن ل اكو ةكرتسمو
 ناك ل عا ضيالادسأب مدت عيال ىسل هجري

 دهاشلا كأس د نيمفلل دحا بام أب هرابجحا صو ىّرْسملاو

 هتف ا هيلو هككفر انحاذإ تلو لاح ش

 2 اميأمجا هدب الذ نبه اممملع كمن تالؤ
 ىلا لكلا نسون ل سيل د لطب الاد هص نعت فاد نأ هك.
 "زل يا رعلا غسول تالشلل جيا ضولاب هك عر
 يضاقلاىل ىضافلابب نكح ربمسش
 ١ ىلعاو دانهود دعيج فرجن ل دكا

 0 | ١ 5 ا 0
 اسم ككل - لانهم تاو انام لاق
 واف كلب ني هنارنعذب ل عسب مهلا لو منع كو مولع

 00 :ان ليتم |
 السا لو مدرممو عضل عمة مرصعالا هبت 2

 5 مأيأ 0 0 و ا

 كوه ايدو تا ةربالعيم: دأهبملا ان د ايعتللس ْ

 الؤتفاهدسن امأو هام املا لم وش دمنوأ ف اثلا ىلإ باذلأ

 تلاع بطل قشو هدأعو 5 هديحز دن درو سس اها ونحو
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 ام تقالتب صيصخت دبل مك اذاالا هيلا بونكلا ترند
 دما تسيل هل انقل ا/ملب بأنكم مضملا ترغإل ادت
 ظ - هلالصينملا اياك بك ملل لكم ءامالا لتبهزم لوغ ضاتزم ب
 '  ْخشل ب ركل نهةب اكدجض اول عصف نإ ةأنقف نم
 ىنبل أضاف ا ض | ىلا ةدزح دوهد دج مس ةلرم اد
 اندلإ نضر | |ج نلف | هلريعأتلا باتت هل با عرممل
 هناورهشأ بياحا سو (امالا دلو لوا انمل عراق يذلا
 لعام مني كش إب اسم هدكعو دصالا دنع
 رخال إب ةوكسقينوا هلنمسأ فسم نأ تيرنحالرلع هيلع

 أهاؤطْو:] ةردتسم ذو ىوسَيلا ف باب ةشرعملدالا
 ع هذي ىرصلا ناك( ذاالا هككم غمز ظمزم عني لال
 اني نام دعلادن ةنيبلام تود دبه

 اهقودس اشلا لع ةنيب (اذأذ لد لب !دا ةنم
 اولا ' يلع تداخل نا ىداول أمال ملّبهو لست
 نهال و اككأ داو و هنملا !مورنمل اها داو بنل
 فك اءاضال لأ زمو علبنل م هشنل اهاعدارل مش
 فحتمرضلل كر نا اهاطد نا عئايلاركمأو ةمالا نه
 ' تكداداما ماع دزتداد جراف حج عامنل ادعام
 ١ ١ تسزاعبا خداع عش ضبع ردأ ميلا ىلع لم
 . همي ٌقدظَو لوصنم نال ةقوسأ ن[شداولو قدص
 | .. اقل اتلطمت دصي# دال ضي أولو الصوم
 و ةق ايل[ ادعم ف ةدضة كتارا نثلارا تجوتت
 ٠ بصره نم نا غدا تترد ]0] او لوصوموا

 طباع كوالا م لات الاهطا لع دامو كحل

 دلو اربالاو أ أضملا لع نهربو تل |ىلع بش دملا تشمت
 ءانتأمي



 ضرما نهر مهركتأ جرحا ا صاشتلا ىداول مكه أضتملا
 اذ[ كلا هلع دع جالا ءاونمل لع ميلغش هللا تجرب
 5 ّىكأ ال مونعو ا ةارجاو ٌفرأاقوع داو

 ع هتمأ ههأب ناز طع جدأ صم هزدعألع مريع

 أنعام د يجودارشملا عدهم طن كما ومب ا[ ل اند

 كص/لطب حت تع اككدبلا يربدذا ديابلا نمر
 كيل وعل اند و ثمإم شا نف هدا دا

 ةاسمنقاماغوص تع لب هيرو كلأذو توم دج
 متوم تف تابسأ تسعين أيه تاق ملم غا[ممنوهاطلا

 .هرعمأ ثراوال تملا ىدومنإا انهل ان ةدعب اول امو
 طل لوالا هيك(! دين ءإضإ تاليف! اقدبلا اهضد
 أثماو هإ ماهل اراوّس | هوه امزملاوأ ثرولا نيب توف

 نعربو ياهلا هيعالو هس اءاد عدا اولنك] أمرعدا

 نيل يلا ماما كريد فدل كضح هلال 1
 هل كدأ مدالا ف لوشاملا هلثسو دك موا هأرع هدد:

 قوص كما اموا يلامل اذ ل و دك عن هلام كاكا
 أ داومتودهنم كسما هرعع دع متأكد الا لام لعرنو

 دل ل عولا لاعإب.اصيالا 20د همدتل قدّصي لم
 هلع دبل مورضد 2# سأ| د زمول د اعولذ بكم لعالب
 هريع رأي ديسلار اج [/يتسأ وأ تدوشتسموا لدسبالا
 طيئلاباس طش هرجامبي | يزل مكلدرككاو ميختلاد
 لل | ذنحأو اهلل وبعث ماوا ضد عاد دهاهسل |"

 و 3 ءامزعلا !عىرتشلل مرو نمضينأإ دبمل ا قتعسأو ءاضد
 داصبملا لب تاموأ قتعس و امل مان ل ىجول | هعأب

 كلا انا جرم اوزملا طعوهو يملا طن ييزعتسملا مجر
 ترولا نالت ا وهلا هم ناكل كه ضحايا( !ولتشلا
 منجي يح دي وصد برزمو اشو عرب ل رع ض أ 2



 ان؟مدلالو ايبارتسلا نسعأسضتسا تأ الحاج دعت اد لشد

 لاو: دوهتلا نع ناضالا مذ بص محلل نامي تاالاامسأ وأ
 ظ لقدوم بال ل لانا يكاد سخي تناك
 هند | ديزل لاك ل هزعهةدص عمسي ل ىفإ ماتم وا هتدرل
 فكي طي تنمه لاقوا هبل تهد وركب هب تضهاذلا
 هبأ ند أد: .كمهاو اللظ مطقو زخا دز. ف داو قح

 ” قيال و تا داونلا ادن ا
 تملا |لورتس خامل سلبعؤ ةداملا ظفلب ىحتانبال
 يرملا نابزيّما| لع ةمدّئلاد ةيالولاو طبضلاد لماكلا
 , ىلخ هل[ بوجد اعد دمشسأ ظفل اولد هيلع دللاد
 كزملاىخاورشلا عنتماواذ ةيلرتْلا دهب اهبوجيد ينءاقنا
 | 2 قعفول لطلاب حر بوجرلاربإ هانكو مزح
 | مسا قوّمحب طغر باطالدو هل دب ديجوب منا هيعلا
 سصورن هورطل د اميسو ةلمائالطو ةما تمل افَو
 شبلو لاوس ة ميرا انزل وبا ضمد ترسل ذضإ ةقرتسل اذ
 دك الوم ةورو ماك ارك ملسادهرتلاو دؤرملا
0 

 اوس ووملل ثا ورملو قاما لاهرلا هيلع ملط أسيا

00 
 املوّمل دهسا طنل لكل مَْلو نأتلهأو لجسو | قوام
 3 تفيومأو هداهم توام دتصصا 2 هبوجول ةلادعلاو
 ةم اال يل تيعضأ لع يق الذ ماعلا هدم عني نال
 ا مقام ذأو 5 | هب جوهملاو نما لل

 هةتاتمو هيبامسأو دسإ ديل ذ بعل هندي

 قع دنت دلل ككل صضترل ذولا عالا مب في هاسكالا
 دعو عرفو رحال مضمل م متيطإلب دهام نع لاس

 1 كدشم ةبكرلا بوكو قبال عوارس كنف لاس



 لكس هداه هيل | حريم ملىذلا مف مةيروبلاو معالق

 هلو قلنا فازت ةق خلل مدع عطش وق وضعي

 كل دما الد 2 ا

 هس امددغإع ةهثيال هيلع دهئيإناووتتلاد صنلاو

 علا ةداهس عم امصنعم ىربوأ ليات يبا اذاالا ةنم

 ةبباجفإنلل نيب ناكماو هاله تبا هالو تن ةسالذ هنأ
 لاق راع ةداهث لعد كالو دان ادلع سا زها

 ةلاسلاهدهاكلا وتو وجا

 ةناسلو هنيدق ةنامالاب يذلا ةركذتلا و طوحا نأككالاو
 ديو طتجوإ دم دهن دونت مل ا كو ةردو

 تيملاو بسلا الا ناين ام الو يوارلاو ىضعاتلا اذآ
 كوه د نول |لصاعمكاتلاْمالوو كوضيلا او جامنل و

 | د اك ذأجةداهلالذ هيلع تفَودو دعب قلمام

 كر درو هريلؤ نمو هي يرد زه هب هريذح أ

 نلف نات ك5 كبت ف عقودا هل نأ دمت ناك(

 تنولا تالا تهم هبا ةيلمتوأ عهاشلاب هن داهس نأ

 , مال اعدي قئنتسأت اخي اذات وملاو

 لاو ةيلتلال!اوهالال هان تس همدعو ليلا
 هننامتتو كمال للام ةامانلتخا ن اوهلدمزع

 متمزمو نرأأ ببسلو رعزمو رارلا ادا |مم راكم اع

 32 ا
 زج اهو و دنحال و لو ميال

 ره اكرحو | لاسم الرمز داككبج ل عرهاكمو

 0-0 ماسم هيصو تيمي ذؤعو

 ل | ذمالا ماضلإ لعأ وعام اك(ذاالا
 هادو دمدأي داوزيّسلاو قرلا بالج نا الا ىبصو

 هيمو | ايفافاكجتا |الابأتتأو نذذ دودو



 ا ةجوزلاو نحبسا دن داحإ نوم مق دصإع

 ديسو ركعلابو هاصال عزلاو ث الث نم ةدع يول وامل هو

 ارا كوس نموه هيف دكبرشل كدوثلاو هبتاكمو دبعل

 هكا ويدرلا ل مفي ٌسرحمَو هرج اتسسملصاخا

 30 هو دمك فياعوأَي 3 تبيسو دعو أ هربع ذ ةهبيصعق

 رِطْلاد قابل أب ىلعدي بعااتموومللا لع ركل
 دانا ريب اهل لخريو ا هب دحيم بكر وا ىلذلل قلو

 فلك ل ماا وب كرما جيلان صا قلو ا جرب بعلب ا

 أبرلا طوني كدي لا اعلا سب بم |.بيلع

 زهلفم وأيا هلي ولا حضع درك ه مولي طل لل وبسوا
 تحصر دا نأ هيلا  |هابا هاا دمتس ىلا بس
 داو رنوي هزمت كو ىأبإ نادت دا تأو

 لوا رمضا خلّسيال تيل نتج صولا دهسركلا وامدكولا
 : 0 اخت كيلا لحمي هيل ديو

 بل تطلع ندب باللافاوز
 0 ا م

 انها يئ أ هلام شيول و تملا لاين نول

 هوما عاددهثي ناز ذمته لهو ليدسلا دج حج

 ءارئا لعد |رخخ ةيركسوا اير تكاو اا نزيوا هقش مغأب دما
 لل تاوأ ةداهتلا هنههارجا مئاواروزباد دهس ماأ

 هيلعخدملا زعمه ةداهنإ ناوا ىوعرلا ةره 2 لطبم
 ملي ل ا مازا لع اودئّسول 0بتهنو ةكدالمل هزه غم

 ةدايسلاهزهطع جرجاتسا ادني ؤان درت مهما منج ورزهاودا

 هيي دارج أ وا فرجن كودو دك احبس ع ىأ

 . هنا "داخل اكرتسوا ددهلا د 4 أتد| وزنا ويرش اذا قم

 جد ءأهرتهمله 0 ماطعاو املانكب ججاتسا

 000 ور دانك
 / | حس



 يح

 نإَكج ضد أنمالو تح داهم ضمن تجفو لاك حجري

 ةيينل »ا عرإلد تامدا ةنيبالوللانع هما دب

 تيجان داع ة نم لوم الاقل ذهول

 د ع 0 9

 1 رنيم كلا لمةعتاع و ةننمم

 نا ا نيب نم ىلو ا لّمع

 ةدائل او فالتدإلا تب وطلا هدب زم كو |

 نقلت طاطل اياك ابلة

 دتله ببن هب دهتن (ءاطم كم عداولدالالاو تاَّم

 لا ونرطب_ خممو أظن نيقد انفنتي

 يمل هاشمو تكَب رتل ايزمالاد ح كتل أباع دحأ دهْسوْلد

 «نتينل اىخالاو تل أباه دحأ دهشولو |هوتعو ةبطعلاو
 مالك توي ثدلا نتلطو كلو نيم ةيادا
 0 ياذا هيراشال ارضالاو أهدحا أدهنذ كدتو ا

 دان أ ةيامو نل ابي تل لعلشتو لطد عم مهب

 كيانه اهمادد مث[ يدل لطول

 انلطمإل دهتمل اظو أ قأذتا دحاولا لع تا هل انه تارضآو هل
 اطال نما ةناكمأ ديسكو ةطلاواسلل لل

 0 ا > لاء قتمل] كنف كبل

0 

 حامتلا حصر اهدس ندل امو ةرملا ل واخ عيبل ا/كر أ جالاد تدل
 ا ا ا

 ء ببسن أب نع دي مأتم سيفا نجلا

 تاويل دهأعا 1غ ئاعضلدا ماديا مادتا)# ةنامولا

 مع ديم ارفقس و طركس رتل تملا مسإ 0000

 يمل ارفادا كمت :اماهن اادهشول امنت تدر نهكس

 ديلا



 ْ ب خللا ني اشازدامن| 2 كو

 ع مغ هردز دحد الا هاوس ع هدام الع ةدايثلا

 00 انام كوشن وانضموأ ترعاضالا )را ييدداك
 ] نس انراللبضأ | لير ع هرع ةدامسو ةداهتلارنع مرت

 ش لغزتمحا خسللاطاخ ملصالا كلومياو انه لوو

 ىلا هسا جرملا لنمو 222000
 ْ كيب ما هسا دب كيلاقد ان سدا ةئاقللا

 + هلي اساسا 0

 ماينأب هد ليطسو هل 7-0 هتك سكس

 ا يهب >امسلا داصا

 ةارماب عرملا اجو اهتفمبايرزحا اكو ةِيلْملا تالذ
 كيو نالو ىاهن | ندعاش تاعمل ليه نجا هناا ذم
 أهابيب جرب ةبمتلا اهالاةرلو ىكلت باك
 ادا مهن ءاهتدتداوئ ملغ دهسا اهدقيإل

 01 باسم هاج :
 ةداهش مده الا لعزداولا اضملا ل عامي دامس
 1 دا ةاهس عاج
 0 م ل سيق ايزو

 كلف طمدبتدمخام تم ايدارم

 00 كظداراد كأق

 / يعل ! عملو نأمصإل 0 00

 تكد 0

 فنيوو لالا غدار مت ماع رولا اننا نأنصم

 فضيل ذأ دحإ | من أف جر لال قيد هم ةربعلاد
 ظ منا نرخ: 00 ٌدْنالْن دحاعجر نأو
 1 تاو عبرا تيضريارما دلبجرمم ةأرمأ تعج مند]و

 | سس اجا



 ع | ىجرأ اب نولزألل نص أما ايي اا ركل نعل وأ

 مزمل أ ةاوججر.نأذ هجن دزرغد أ تيحر نأد نمضد | موس

 املذممب دهس إيلا و جار نعضودالو 7

 نم فأر جاكتلا )صاب اد هسولو اهانه هيلع دانمن او

 رهل مشب هلعادمس لام النعم أيضالذ الذم هم

 مبلل ةممدزع شن اماركلاو عيبلا فأنضوا امير ءهضيدوا

 عكلنسلا د 0 0 ءاشدان ىلا

 ُُط لمس ىالطلا3َ د خالا 0000007 تملا

 ألم ئلطن|ادمثسيلو ةسللاو !لالئضدأ نه ةولخو
 ا[ضداومجم ' لرخدلا لتبه ةرحاو اهل ةئرا نارخأو
 علخ | ئطو دول هرغال ثالثا جوهتس لعرصملا تضد
 11 يل نامه الذ
 نأنيضي باك 5 هصتخخام انضم سلاذ د قمل

 |اسم و .اهلا هيلعام يدوب خحئتهالو هتمد
 1 ام ولا تامنأف أهتم: تأصتقن

 اةوجر رول ا موه نضدأصتسن [هةيدل اصأصتلا قو

 ف | اند اهل عدرملا »مين | ملوَجن لصالا وماما

 ”وبعضن ماتم عغع ةماقا ليكون مصي لذ كي نم داعم أج

5 ةكدصو هد قاس نالطوغب لتس جمر انلطما نسال ومر
 ح

ي د جرتأ ونه لوك م شنيع
 ةماهاو مين دن ورض

 تيخيدب كود هصيالو دل دةزاجا ع فقزمالاو أنو اهنا

نن لسان أذ ديم هيكون ضونوأت اكموأأن د:دامول صو
 ناوذ

 (حنرزتخ دل عيب مذله بكر و لت وأ حلوا تام



 دمي كاكأدأ ضصءأدب لوكا [ دنع منسم | نأو درص عيسرإل الح ا
 شنب عرطسأ بم داك اوتع داري عوا اس لو دمع لت ْ

 1 4 ك || مضال خعبب دابملا فوتحتف 1772
 عاليا احر نموا 0 نا ما ماج
 نال جا نوملا حنت يسرا رديطأب

 : 4 خجوضراع 0 1
 ةللانإ: نم ا ةروخم 0 5-3 ظ
 ” كانك مل لان ماسمالا زمنا اتكلم | طل لاذ 0 0
 0 اوأيأفب ايو نيمجولا الذ لئاسالا نع اير ل
 ةراماو هميم لا ةخانل لنيل دعع قوطحو رهو 50 2100 441 270 اين 1 عسسل“

 ديو عيب ماتا مكي نأ هبل يتي ل ضاع عمل رو ل
 بيد ”ةمرضحو نأ كسا دنع هب ىحرو نمضّشد هكد 0 هلئوتجور رس
 نك طل كو هدو ركوب مح وي ضد! لي اد 172 م -ِ

 بير هوتمش لذا تبأ لوك تب كككادونمل دب ىونمج يور
 3 با هرج يلا ل بي
 دسالده يع 0 دانك ىدعا ضف ا يعف 0 و

 ْ تخوأرج مهزعساصي حلخو حا كلهم ةضاشا د 0 رب 2 قلمي
 ملي ةراغأذ فدو ةبهو ةبادكو لام طخوتعو ن اكلا ا 9 0 00

 عاشو مبدل وكول ناز هنجمد 0 يي
 معي واو صعمفدن او يول نلف هنععاإلا يرشلاو فيك 71 47 ىلا
 2007 هه 00

 ١ 0 انهما هج 4 دك ْ ا
 0 ادا ةةرتمو 0 د 2 هيبتا 1 ا
 2 2 حلا ١ ا 1

 0 تادلة نادوأ 4 0 ول ب '
 0 دأ < ءلأ طع - / 4 لا 2 تي 0 ْ

 1 00 افي 0 1 !داهييج دل ا بس أمظد هدأ ةيصول | مي“ يش م عكر : ثق 7

 م 6 0 ا 00
 نور

 د 00



 اك أ نركب(: ه نوم دبل كككميصوداهكيراداد هني يميل

 نمر وش دب ميجا سسجو هرمارالا هدر منسم | طمعا هس
 هبةبلاطملا ةيكك ناكعيابلاءاجا 'ءدتتبءلكشاراوالواهلاه
 مل درلوم لام مكه يحلم هريوو جيلا يضرأ لاح
 وأ ولدي ابلالو عيبكو مه دسبح دج تايب

 ل
 ةقرافملب هتشراغمرتسيالا ممم لوسلاو صتملا لب
 هنعض عزا ةمهردب طلال يرا ةرشعارشب ءاكو هلسيرم

 دمع زغلا هيزنتيبال اكول بع هنيج' جمارنم وولو قرد
 فالوا دونا رعب ءارئشا اولذأمل نع نكي) ثيح هس

 الطبول الأن هني عرب هاد لولا قوز انمدلو سام
 فاك( ادبع ىرتسا نأ معزنمل او هزحشمو اكمل هاغ اذن
 كويل عصرا: ديان كيا 10د ا
 كلا زلاو ككتاكد وشن مزئلاوأتيم تاه اتلطنم ومالا
 كاقنولانولا واد شتمركلا هنا انكم نيمم ىع نأد لكلا
 هراكباغلو درع نزل مالا ركنا 'م هع أبد رمل انمي جمب
 هرم هيلا يزتشسملا مس ناالاهلذ مبكما ! هر لوسي تالا

 أاههمدد تل باها شموال الا ومص ميه انل 'تأنين ةدانزبدا
 قّيين اال 1 ز1أبد كيل هاو ا تصب ا هدحا يدش ناوس
 دادنينو هيلعم] ندب يءارشمو ةموملل لتج كباب وابل
 ةرصالإ ملام عرجأ سام مرج لاس اول جالا
 ههصنب ترسل لام ىكن[هسمؤو مسه مف د تل, هي انثبو
 مف ديب[ نادر لاف هغضد هدد ناو قدص ماكر ومال لأقد

 (نلِف تملا خي مدانل انلا هتجتمالاف هحض هند
 اذاعي سادومالا لانس ع ناهزيعتمزوعم اكيد مقف ألا

 -  تفصنيو عددماكلا من هردب عرس هنم 0 عرج

 "يلع قل



 هرادّممْ جامل تح اولد |ذل اع ههصنبم الا لاو دمي أب هت دضح

 لوئلاذ لابرومام لاق ه ةيأب مي ابن كرلمالا لاش
 ى ئه حلا كبد وروما نأهرب مدتوان هرب تافرمألا
 ايت كك( نيكي ل لا: ابا: هسا لا لاتف لبكولأ
 زاب مزلومزم مالا ضد ارشسو دجزل هيلع ديما قعو هستنل
 ظ ردنا هلع هعانم دس هييزشا عديم لاش و هد
 ة اميه ديسلل نلالاويَرشسلل دبل ادرس ل انآ عديسل
 . يناثلا ىاهلثم يرش ]ع [شدالا ىىزحا نلادبملا
 | بسس دفاعا ريسزدنسلا

 وس د صال لطدو لجر هممو ءالومزم هشه ىّرْسا اذا 2

  تلئاكتيزمب هالوال أت كوه كش رتل مب لق
 ةاتجت لأ لقب اداء سالوو لكحا
 قطا ذادلا هإ دوش هزم نم عم ]رطسلاو ميما ليكو دتماال

 لاب ميم هدّمع د معاك ميلا لع رط د عيبرتوكف لكما دل .
 داع ا ةيئيشلاو نممل اذ. أ دالت أعميبوصو ةهيلا دم
 نيشنو امل عيب لجميل ل نع تفدد عاما جال ناو

 هس ءاطنا هلع و افصلن لاب كيكو أتهم نخاددتنلا ٠
 نيسيفئ بو ديلا لكيم هدارس دشتو لينمكا لعام كوت وا عل
 .ىلع نيد ىلو زيكأذ وعمد اكناوأذؤحم ععسنكك | اذا

 هأكم ثدابنلا تالكنا ٠ ملكولل
 9 جت ضن انه دبع يسب

 بيعي ميسم جموأو ةموضأل لبد هيد أبهر كس نقوتي ارثلا

 رمالا لغه مشد امم هرارمأو أمل وكر ةنيي ما بكولع
 تاضاافد صصملا هإ يل( ملصال اال تدحأ مذ «راهأبد
 كضتماطإ ل أمد دتنب كيرعا ل اننح ءاسنب عاب أد ءوجل |
 5 نيلبكلا هنحا رقد دنشال برماضملا ةبداضملا ث والا

 * قلمتوأ وس م ةنيمسقالطونيمؤتعو ةموضحغالا

 | الل نبأ مط اقم جهز انمي ناعم



 أهده1 سلف ل امام واط ةيل ما اواضمل اد هبراصلاد

 ا ال نول هيلعر سال ثدلا اضم ليكوكدداضنالا

 .ككاردمُث نسم هاايعف نأ ىءضسد 3 مدل نسا

 ةيكرانخأتدتيلطجالد الاكبر ضمومسلاو د

 ا وصيام تاسعو ىالطتقالا عمأ دل |هذأحأ هللا

 ّ لمماؤالا ولا نامت يسلالو ا

 هتررفوأ ا

 را اينم دا ماما ىلا بتانوزم ك5 للا توق هارقأنا
 لوا 1 ب اا

 ”ماذبع حاب اذأذ تعنومورقدزجإ عل مأ ةثلو هل
 ما دي دحأو كرتسو |! رخل ءزمصلامىذوأ

 2 هيصولاتبالا ري ا 5

 ايلا الأ د 6-00 0 مالا وصول ىسلو

58 00 

 ًايراتملا ذل وعملا حيو جيد اقم

 ارا افك زمذلاو ةمرشلل

 اكمل وةموضلل تملا كي باتل ةيسد
 اهنا صج ليو دملا لك ةموضطلا كلتا ن 7
 دي! اهردالا ضن اميجالا ضال 2 هند ل ضنعل امه

 ةنيب علل نكد ملكب عضل طربا هاورمإلا لع ضم

 ةلأطملا نعي هنمج أشد ايكو ىضتمو هز عمق أميال لع
 هيكل ل لع عجيب غاد كرا لعمل يبس شيال لع
 تدربت كيك لأ لوسيل لذا ةميضملا
 انف 0

 ال عمدا جاما عدل للملا تلياولخن

 »و رغما نيك انا



 ههتعيئاد عشا ىشتسا| ذا انكم هب لن |ثأو هربع قدد

 لطبو امم هي صيالمارهالاب ليكمل هو نأ وأ( نع يرخد

 لتلك ةرعوا هسنف مضيت ءاككول كام اب لسكيكا ةل انك
 . د 0 اا زل

 تيرا |ضبش كولا يوزن اب لكراو عانضلا ميس ءامإلا
 ار سيل اباد 2

000 

 اكد أدرج يزتكيملا نع لال نا نا ذا ميبلا كو
 ا تع

 ةبكلا لع دب مجد هانئ هيلا نيلا هديب عضل مال ادأهم
 دشع هنضاذاالا 2 عاضت او اكسو وهيِقاَساب دا
 اذكوثدلا كيلا علل كتم تضيد 4لاقدا مفدلا
 فدا تافه هزل مز لكك مذ دو ةلاوو(لع قري |اذا
 سيل كرجل ند نلعب دص ءاكوك هند ددا دكاله لكولا

 ظ 1 عاب كابا ات ةراقت دح بي دولا ضنتإ كو ذبل باهل اضيع هاذي
 دصورنمةيصوااو) ثيالاباخ قفا هت

 هتومكتاواو قفنسم ند تيلل ىلع نك [اذا هيلاعفدإيرمإ

 طئسام عوذلا ىدأ: لام ضنتعب هلكتول وذل كسها الكان
 عالاعداو ةما بيعب ككل د هيلا لالا عف د كمه وح
 ىلف عربشلل نايقع يلع ه1 يملي قع عتشملا تا
 يل ططخدصو ارض بعلب جابلا لعوامل اهدس
 هالارشلاوااضئلاواتأننالا ميماملاه رجب ابلل 1 هإ تناك

 دك[ ماي اح هلام دخنو هيلا ف دام كضا|ذ |قدصتلا

 بيأغ لا لامو هلامتمتفنا ومو عماعملا كي[ اذا عيت
 تي اب يمت أداه يلغنمه ذأ دمثي نال عوطتمومو



 ١  000ادومعلا نم دل اكول 58

 كوع د 000 دالو طرش أ يح

 لح دب اشم لزملا لكولاف ا

 6-0 5تيديو هب قلمملا طرشلا هوجو لهو و كولا لح طرشب

 11 هل الوسم هلامرراد هب اكو هيفا

 تلا( لع كيبل كلا ىلسرا 1 لااا ليكم داارمص

 ا هت 1و ال داك

 الكركم معطر بح ف لزم نيالا هموزا 0-7 1

 ال أ قضيعتاو توددلل هما ل

 هل هلع خف ميلاةنيخ تونز مق راق كين لا
 ال الار مح ب غعنأ نقرا زضع هند دبملا كزعول هاري
 يَرِسأناوا يك تنعلا موالد لوتملا دعب لكلا كرو

 "يدك هياد وتين االا يوك نبط نجس ةلاكا نم
 دن لوك ةياونب لولأ رنا ب

 ثماعدم| فوم تومو جوزذ حاكيدامبتفث عمن هلك 00
 رت مادا لدملا نهأرلا لكك( ذاال »تيم هقوط دا أّمطم

 اه تو لزعس لزبامللا لواطة تدعللا ّْ
 ا هامل نجاتي يتق لكلا [تاوناكرتلا تف اوأوولا ميس كولا ديل اهرمالاب
 يأضتقإونبد 0 8

 مكب ارحل د ايو لعد ماندي وللا

 د 00 و ةدحاد أ نلطول مهلا و دعه نورقملا ع :

 سب |ةتيرلا يضبوا هككم حته هيلا دأعل ذا ذلكم
 ا لل 0 قيقا

 فا ملا تاه يشكل
 هياتم بأ: مل وامسنال قلل ةفاسا اهكرو هد خجل
 وضحو ىنيأدلا لمع أطر سو رنملا لشامل |اهلهأو ازنلا دنع



 1 50 د ضدمل | ةسولمو مص

 لحل هيا[ تبدا ضن يعن
 ه »سم يف نازد لفل بد وتنمي امد ملل

 * ىوعرأ | ق هادا نكما نا هراضحا بلطو قحمذب
 نعت نأ "اينما مدس ةةداهكاب

 كالا هنيمأ غعاقلا ثمن ءأمط ةربصم ركاب ا

 كامتنسلاد عقلا هسا ا

 حاو دعودو 00 تم كج د

 0 ىوعدف هى دةدادلا ةيونالاو مس نأيب 2

 تاصعلاق م تاو اس ون أمكفانب 7

 هولاطتش ةالالاو 0 0 لح هل

 فعالا بونت ول و هراع هد اىوعد ث

 رب مو اجاني رادلا دولا

 د لك رككب ذي هكا 9 هلا فل

 الا للا ةيميذم معانا سانايا املك
 : النمنم 2 امس نجني هينيد لبق هناهاموثم نكرأ

 " 0 دا ةنيبم ينل لسا مه اسم راسل ى هدي عيال
 >  ايشلادبصنلا ىوع»قامأ انلطم م كدا اذإ ضاق
 قعد مدبالو 000 ديا هيديئاطةثاودلذ
 ةلايبتونيتلاو دصلاونلا دل ومالا
 كوتا نادالالا وأ ٌنصصدمبل هبلعك دلل ىاتلا لاس د
 ضال هآوريلط دج نلمالاو هيلع وزعت غرم نهرو
 هكا السا كغ سيب كارا

 ْ' سدا تعيواذ خطا وهو ع

 لمي عملا نا طصاو لال وضل هنمأناث تلحالاد
 ”طخ ذخر ةدماع ٍجّرمال نيهلاو عضد دزعطدإ نلحو تاع

 اهلل



 ىلعو | ىوعدلا ف يحي هذا دلل ناك ب أ صاقل ا نم بلطد
 اههانلا لع هبيجيالة دامشلا ن نوضح داك داص حوهسلا تأ
 ى جدال ةيِب ::داهملاادانعأنتمالا هل هفليعضاقلا
 هرم دل كبها عمدو ديلا يذةنيب ني وحا أظل كإكأ
 لهو ةئأجح م تكسو تحال هلو ىاتلاىلبعف
 مل دكلأب هطيدصَم نازل وكلام لعأضتلا طنب
 در ءدكّسدلاحلعاضتلاو هيلا تتئلبإل تاج تاداسا
 الا دمضخوإ ناو ناجي الو هوصح خيب ناهأ ىضشي هيلع
 ةنيلإ[شتوالالاونلحي ]طم كدملا تا هيامكا تأ هفلح
 يل اي انأبهلإ دو ةماعلا دنعنيملا دمياهماىأول

 ل ىالاممأت ام 0000 تاوكلك يضاف 17 دأ

 لد ديضو قرودالّسأو يد و مجمد جاكت نو تيلَح
 سلا | لسالا ف نا هنا لعىوتنلاو نامل ددحد
 يرمعةباَيلا عطقي إد نضل ناد قراسلا ناتو

 ريصْلأْ او ىلونملاد ىدلاو لكولأو نامل نال الخ اد
 .ل منع تيكا را جا ذاالا تاجحالو نلت
 1/ذالا لهلا ىلع ريل تهلعو تالا توك هينم

 عيل هيَأباوا سلا قر سعات هالي

 | ذاازأ ؤهلازع ءيصح تلجاشلا ىبسعدااذآو تاشلا
 رشا || م دز خعانلا اعاذا كراوين عما اب هكدا
 أَلالَع تلج ثراولا اهأ تداول و هيلع مضل نهربوأ قدما هي

 هم ارض عرب جرتنلا ف ناك اد لككت أذ دولا دَأَحَو

 36 ةضاحَد نبق دملا لاذ صقل تهدأ عدو نأ كب

 لانكا ةدعرادتم هميزال كرم حس |تاووأيا ةثالخ

 . هني لطول ةنيبللاة يالا يلبس هنت لانا بعت دك
 تويرلا 2دأ1 ضد نيكككبه نهر ءيضاقلا هنلنخ



 عدل ل أّف هني بع هإ ةنينلد دلل كا لاصيالا
 ىل امتساب نيلاد ككمل تاس: ةنلذىقحلسحا

 جالا نيرون سدا 0

 ركب اجت دف[ لذ تن ل هيل كعتش كش هدر تلح أذ
 أظتسإم تلهولهرؤاتلا ىلإ ةدنضص خرا تحالاو كايد

 نلكشو ناو تامزمل هب هباعوضخال ظيلختلا نع ليككو

 ل 193 راينا لاك دسابع رعبا

 : ل تحلو ىعاع لبعتلا لزا ايزل ادع

 نيك داب تويزه نوماتعالو أه شولاورانلا '

 مانام ءاك طن اكيام هاب يل لصالل لع ضمانا
 ْ 000 تالا كتم كاب هامو هدم ع بعام

 هل اذاالا قالطو صعو ددوسم ةرضنو عمو

2-2 0 

 كس 2 ديس ا دس

 تيليقلا ل دعا دتبه»داهلعتكسا ٠
 ةهربنأ و نهر نمل كح عيب هات عمده ةانلتخا ىيلادجلا

 فول عناملات أهرب هت امهفانلتخا تاوةد|ب“ 1
 داحأو نعي علو ازا فكشلا تا حربو نعل

 نيع عيبول ىزنكملاب انتو تا 18

 4 نمو اهدحإيلطد عيملا اقل ديس هرب ولو لاو ندب

 ظ و ف 00 إلا عوعد همز

 ٠ هس

 7-5 3 000 دهداتأ مدد ف

 هأشرتسمنفلا 0 موانع ةلاثالادب ملا

 هدرب 47 '



 النادل لال معدل .٠ هدرم نأو دملأب ىلا ىزشملا هدرب

 كلا ومن يما هلال نهر ناد داهرلا اذان: ىنتملاذ
 1 اىذدا هتنيجاطادهأثناككا 0

 0 دزبصالو دنيوب
 ا انادي ةيوذكاوأ ءاناذان تاويل انلوشمو لشا ذأ
 2 ىلا هال ةدضن د أف تسلا وال

 لولا و يالا خدنملا جتهوانلا معلا اضم
 ٌكوَملاتيلا ءاتمدهاجدزلا كلتخآتأ ا ظ
 ل نف هل لوئلاو هديك عم هأ مضاد رمل 14
 تلئخأ واهدحأ تامذأ دان تدق ة نيام ولو ايل
 207 دحأ لد جل لولا ندلكشملا ذم عمر ماو
 ترأت حاد ةمالا تمسح توملا تلا: ةايملا 'عرشلل
 نأ ليه هرهامد لهاا ةمعا منوم

 هرارج رق > ص 0

 1 أيعاص كل 0 15

 ' ا حلا دا
 ثرميأقدحا اهيا وودتلا ادنحأ ناك ا: ققدأوب

 فتعمي يزل يدل نحالم هنأب ترميزتحالا ىلا ميلا ظ

 مك هنن ([ صف > مدنا توي كل ةنيظسملا و دعب

 دأ ةئئراتأو |ةدمغ دوا ىلا انهديلا 3 د تأ ىواعبلا

 هيله نهرو ةنف همرصعغو| تيافلأ البز ةرشجرو اهنبوجأ

 ل اكوا بياذلا نمد تمتبأ دا ام دلل | ةموضح تهد
 دال هسعهدو اديلاو ةلاتو طعقرسو اهعضغ ىع دما

 ها مقامدنا 0 0ظذ01101

"١ 

00017 



 اياب انجن | عم حق دن تالت مي دنع ةمي دو نا لجت

 نك ةكيارسلب لا هتأانمزع# ىلا نجرولو

 .ةلف هيسمدا ديلا دخل ةده لذ هتمتب شيلا لاقدأد
 تمضعمأ كاعد نري ن اة تو

 هل يان اذه لادن عنو يحتهبد باقل دال

 11 كر يعمل يرعم اعواد تمدد يتم
 . مؤ اخج دقت ن الجز شربه د دعجأب
 دملا اذهل اق طّض أ عبح| كفو ناد ديوذ ءكعلع كطم

 وعدل وضح نس نمل ديلا 5 هلأ ورهمنمزوغب اني

 0 3 ئانهر الاول ديت غدار أخر

 0 اهفم كأم تنك ندر كاك ذك | اذا دف دص لهو

 افعمإ نعال تم 0 ظ .: ا
 سياح لأ نمر اوشا ودحا دمر لد وضد ضالا

 حا اا داش هير كاطخا ! طمقبس تس اذا الا هل

 دعب اهدعأ كرنأو ركرتوا ذا أت صين ىضد كلت دب

 تلهأغراناتباسلاوهو كيرالا ذنب اطوتحام

 دعا توذا توينلد اهدحإ ا كرال جروب ملتادن

 وإنا ةفدصو ةبص هوما لاول دي امتف

0 قطار بلل كلل داو أخراولن
 

 ظ ' ةيلاخاو اايودما اذاانه' ايرمللا )ان لامر ا دف

 ش ضم عشنجر هنا اتاراعدحأ 06 ان بس افأمججرات

 اعز هردأ م[ قالا مدخأو السل

 نس طش | دحأ تدو وار نحأ زم عر وقفه

 فا اب هنمارتسلا زعديلاو ذ دو كل عجداخ

 ظ تاووحأ ريل ادد يوضرجي نبل بلحو جتنا اكسركيال

 . تعنأتأ

 عي .-- عب : 1

١ 

َ 

 نم يف ؤسارجإعأ م د ظ



 ديمؤل لا 05200 ارشلااج لك هرب
 هه[ ئيسمرملادحا ؛افاولذ دوميبلا د دع دن دعربلو ىهزم
 .خسد |هةل امل  ةداينب هيجتلا انكواوسارو ةجررأ ضالاو
 0 ايس د دلدا درا يامر ا يصل ندا سلال
 يبد اكل ين ابلاع كلا ال اند معرانلا رطب رخالإ

 باد ج.أتن ملغ أت هرسرلو يلاكلا ينم امهديا ةيرامم اولو لوملا
 د أوب نضج أةرمونملولذ اير ات يسئخاد لود اهرأو

 فم اقديذ ناو بيج امانا أ اههديا غن ااه ديلأ

 مرح و 0 6 0 اذ 0 أيوتس|

 1 دنا لامل لدم صن ]+ غدارلذوتملاو
 0 حا :متحلرستللاو هل لومل اذ لصلاح أن |
 ودو صيدم جرسلا ' ُثاعو ”اهللا دخإ م

 3 يفزكاوسدرئلمتملاو طال لسا هوما
 0 ايا اد علاجات دهالرخا عم ررطو 5

 هيله نال حس سل اهدا هب لصتمو | هيلع هعو نحمل

 ذا دزمَسِننَو ةداهن نيو نزال تاب ل فدا

 ام علا 11 يأ اس و حف توم

 تتبوأ اقيم نمير لانو
 لاللذ كلا غدآ أ هرب ضد أود نش هكدا اعدحا هيلع .

 نعربوب ىصميقت 000

 طن دي هان ل اننا لل او ل
 بس اور عمومش ةيرخا ع داعمكولذ ديلا ذأ
 00 ل

 لا ربو عيل | مسن هرلو ما تماصو هيض هأعد 8

 ف ممم داولو تم مدس تس[ كرما هأعدا أد

 دل ولا توم تالنج مالا توم دهب 0 ءاولانآال غرب



 ولا وسما ةزخابد
 مادصو ميلا ت سدو زم نازوح نسبت دل دول دف |دعاملاك

 يشاء دوا بسلا تيب يزل
 لاش ام وعيب هو هيشل تب مجرم عمل ىمب

 م ا اباد نجرداءالا تاكا مرجأو | نهرا
 يزشلا وتسارع او جو وم[ ىيموُنلا دح | خأب هأعدأ

 "اتاك ولسا هنمأمهب تيارا كن اعدام

 4 00 عمن 5
 أفوقيصل ةأما < درت اجر داكلا نا

 ريهن ا مجارنو ضاره تاداهرش نضاره
 ااا رب كلا درلترق دص لوك الاو يصف

 7 001 سل | مرع

 ؟زاخدا هوب تاكرأ مر اوساذع عد ِ 0 جا

 هر منال هناي لعا مثلا مب عجرو هتمقد بالا منغ
 هحو نير اعوعرأب ارقالا بأ

 مله هم[ يزرذلا اوس عماد محم 0

 ِباْؤا داهركم تاتعذ تيل ارامل او كرم اذا

 ١ ةاراداعأت ةماد تصب ورك مكان هدد ثناعب ( نوذأملا
 تاالاباؤ الالعاب هيلع هأرعد الو دوه عم ةيجفل أب

 ”انلاككأ دمبإل لبخ ؟ 0
 ت6 هلل اككالل مككهتشلا ديالا حف رملغمال هب

 كني لهجأم كأيبفمإلو عملوهدأم واصم ع ند ذادذيعو ا

 ميالد هنم لأ عدانا هذلع عمرا كلو: 2
 بهز مماظعلامزف باص امد لابرعج مهدنلتا َُث

 ةمد د ب ضلال مر ]بالا نم نبتعد رم ةضخلاو



 954 الث ماءددءاظعل اوما طرضلا هن النمر ناكل لامرشم

 1 دعا انكانأ هر شرحا نول ظرمداعرد انكر رورشسع# ةراك ماحد

 يسعد دحاف هي اذ اهمدرتشرحاتدادالب تلكَوَل و نورتسعر
 هب لصو 0 نيدب راها دلتا ديم عيرم تاو

 هأ وخل 0 '

 4 قل 0 20 تلا كاع 00 ملا

 د نهر رايدعغو, كدصدوا هنماراوا هأيا لكئيصخوأ

 ىيعجرملا لاقل ريمالبو اهب هلرانماوم دبل هب ليلحأ
 نمىاراب االاو ال هلانن ادد تاتو للاقذ كلا

 م اجاو حاجتتد عيبد ئالطر قتعو لام نا شابريمل ئطانلا
 نيدبّهاآنأد ضكلاد بسأ او اتدالار ءالسالا لئةبهر

 نأ ند دبع : عر ارامل ام عزل هلولح ملرتملا قداد لجوم
 ءلسإلا الخام هرم نل كاد هنم عجأتسا هاد لخرل

 0 مهأر نأ ايرداولاه نيدبرها تأدزعكالو بلاد[ الاو

 بل ار ارداف هبزداام هزل أ وَدصُق هبذأكد

 أ 0 د بوش يابا كامب ناردأ ةيضنشم هداركس
 0 نمول د راعتسم باهتسإلاو ةراعالاو عادل اددّسالاو

 سه قايؤبو ةدامد يودو ةيامدكد هارد 00 دد .ةنامز

 ف ةياوبرإ هالو باخ اطكياؤا ةئالثد ةرامو ةياملا

 نيس م همس
 م أامطرا صرف يرد موسكو أو نادعلا 5-2 .ناضدد

 ئرظلا ممنلم بؤيدا لي دنم ف بؤنوأ ةنئسو| قااوج

 سب ف 11 العبد بزل عم رش زمو تولغملا“

 تن, عم يخش رمح ةدض زعل اىعر ةسش ةسلكد

 ٠ امرا ريس كلل ةطنصر كم ةمسد نيب امر| ةرتش د مرد
 هزم اند ةزيسع كل مارد ةرشع لح هإ ل اقول انيعفالا



 انهى طد اهل ان هنإبام يرادنم هلل شد يناند :مس و مهامنا
 ىل ندرَدر ةدوحو لمحل لمحلاب كازعالا ضو أعيدبإههل طباحلا . ”

 تاونآد ةبصصرلا» كيرالا غااصابب ملا نيب تا هل و دبع
 ن آو اوإف نييحتدا هادا مهإذ لوحنضن :لشالايح
 1 املك |نضاّردادا حيببرض تاخذ ومللاد ييالخأتم ثرلو

 اقيصحنم اصر بع بيس نابنأو يعم عيضرلا اردالاو أول
 الصادر ًايحالب همزل م ايحلاب هنا لع رد! ضاردالاك
 "قارس هب نكس د االاءإر يحلب مد دق هلا ذاالا لخلل
 يمال ةطوطول د ةرميف ىانلاب نإ لع ل اوكبسج ندب
 لب ليسزإ منور ادرها ةئير ول ادحأ يارد ارماردالا هس انكم
00 
 باكذبأ عزم عنها قافلا مز د نرحا ساجر

 كاوئاركد اب يلا د
 لميس يولد هلرضملا ةثرد لع ىوعرلا تناك اد ضملا ثيراد
 ' مانعمة امو انثتسوا كبي اب ابدأ كت انا هالات
 يفند كربلا خرجت صامل را عاب دثلا ده يفابلاب كر

 زم ذنحأو ا لامسد فثلالا لأضنالا ةيدطشسو ازمالإر أع 0
 ةركخالا ثالئاب متمدنلا لع كة رمكمنال اع انلاد | ١(

 جمره امض اشنسا ند عوتكد ازال !ةهش اد فل لك الع ظ اذا
 ص[ وعلا لبس اهدرل ١ لطاب ترفتسملاد قابلا همزا» 0

 وهال احا ىرسم كاست ناو ةدد اسم دايدصلا ظنلب تاككنا
 نبك هأاتشنتما كد امم لكلا ضدارش | موأهن أخد امللاسالادا

 نس وخل د مولذل امم داحأ توافتيال يذلا دهدملاو نئرنولاد
 ايست اد علا وشنلا نيكس انام مال
 د 1 د كواملاب هؤافساإ/ جد ةيامالاءاسد تالثع همز
 وا وح

 هه ا ا

 فلالا تنالرمهج وسلا ناكاناو نيت | ةيانالا مند فلا



 نايل نأو ال الاد ل الا صزل هما لا هلس نأذ هنمعر ذل وصوم

 وأ سزننحدأ ح عزم هل مكى عل هتضّيدام هْلّرثد اًولطم هزل

 * أّفادا هك دصاذا الا لصو ناد +هدا ةتيموا حدا ساهي لأم

 وأ ءايلطن هه ىفابردأ أح عرد ئلاطغدإ ل اولد ملا

 . عميل ايراسضالاد ال الاد ةلّملا هي زئنا همئاالطابدا امدنل ات

 . يفد تويزم عرد تلا لعمل لاذدلد لصتملا انه ع وعزت
 أمجاالا مي دووأ بضعنم تلاع هأ ل امو د ممإلا لع لات

 تاهل مروا هك تس لاول اتاي سنام اال

 :اجافإ ايون هتبصع ف قدصو اللضد ناف قدص لئَصو
 ىو 14ش ناو هلصتسان5رمتنز هنأدلا انا ليال لو نرعأا
 نفأصغ لبضالا ل اكد تدكمد مين هد افلا كلم تذيحأ ل أك
 ميدو ناك نص خ دال هتيصع ضالا لاق ةعئدورثتطعا و
 بل اقزمَق دكصو هلزعملا زخا خوه لاش ندم قب

 انه كو طاخواه سو هن كساققل ثودوأ يذ ترجأ

 ت الذ ةميددل بال نلؤ ةعيدد كالاازههتضيست انت

 ههال كيعمر ست اكمأد ةئيعم ت اىشا عا يسارك الح ف النعل

 ال ةلنحركورانيد ةيامد مامد ةيام قالذ هتيصن ومآاضنا
 أويعب تنارولو داك نم دحاد لكك معزم هل كت انما هه انته لع
 اهنا ممزلمادحاو هلم ةاكوأ ناكلل أولم هيلعد كدالل فم

 دا نالفل كالؤرطع لييذلا ندللا هل اولد اغصوأضداد لمد

 ضيّسلا صر هل ىلا ارسج هولا اذ الزل قلق دنهمل ىلا ةعدوولا

 ضدرملا اره“ بيأب يدب هلرملا لا ماسولد شلا



 َُ در طوس اول قمار نأو نأ د :: يقال نمد :

 هيل دن ثرمالا اد هلام لم دق ىنبجإل نيد عمازما

 وأ ةهيرم درو عهشاامء د5 نومم بيس هنعر و مهرئاهد

 لاددهأ معيد لئلا مب دهاش عامك ةرمملا بينلاو عددد

 ًالفعاولو ضع لرد“ .ايشلا مع ند ضي نا هل نيل ككل

 ك[سأ|م يغض ا نهم: دف رغتسا ام مَق اذ االل هرجاماغل ادارهم

 عابلاأو:تامزخدوب | 1 اميل ةاهبملاب كن ملع د ديد هيذ

 . اساجيع تدبوحاا اذأد ذيج نيملا نكمإ اذ أيزملل ةوسنا

 ةعئاولابلقلا لعد أصاخ يدرب ئنديّهاولو لضحدإل صر

 لك انين ذاكيا احتج كود موهو هنوبدم ةارباو ىلوا
 ا يسال

 نكأ 31 دوندأ عماره ندزلخ هياح منذ ضل ماشا لَو

 هدر تاباذاذ ثمماولا كل هيا لاهل سمول ءماول هند
 ائراوراظاذادلاراحالا تفدال توما تكنو أراده دككةريجلا
 12 جا عدت اه ادلن ةالاوما دمخو جيتا اكديد جبين

 هذ | هنحرشإ امل ةيصولاو ةبحطلد سهل ماذا بوتكلل ضال عاش |
 كتم هلأ نيكس دع مارد غرسع ةنيملانا ل هادا
 هلبح. تنام' 0 دب بوم مذ هبلمإل حاول ا/ةمارخا ص5

 لطن تحت تب هيوسرذا ءىنجال رشاد تادالل يهد ايراد كيو

 تيدلاد ثرالا::لذالا اولذ هيحانالث الط كيشازلد انا
 . انلاب ثارنلل الذ ا حلاوسالب [لطتاد املس ابهلطاذا انه
 ءامل ها شمدلوب كوم م الط ردا تاو احلرارعألا عمال علب

 ةثرولا اشو اضيموأو همن تب تب مالئلا هذ دصو شادثأ

 اهئ ةجوزلاو هدهتلل طوزمللاب ترلادلاد دل لاب اش أ تقم
 هيج ثول اد اهأوبس عبرءادأهتخا نه مولَحو لغد 7 تجنن 10300

 نرل |دل اي اهراّشاو رح جزم اثباث هدالد نكس[ نا ةقاَتملا

 تاما جونلا يجدوا إب اق تدَمس نارا اولابو ةوملاد حوالاو

 تنام



 مرتع نا تعهداشتن اكذا كن[ كس لنا اًقلطمد ةزرعم تناك

 ول و هضنزعبمدالت اذ ا دإ ىلا كالا الوه تيدضيِنمَبلَ

 دج قيدصتملا صو حولا قيدصم طسْشهمهفلا دبع هوما ت ل7
 مريت ع اع ببدأ ت أد اهتم دمب جونلا فينشدالا ملا تونا.
 مسفلوم ثنو هراهّئح خمصميإل الا تاددجلاد ملاوعالاك
 د د أضن اذا ثيرالا» ةن أضحلاد ةّمفنلا ث اكمال اهم نلد قد

 هوبا تام مد اللالاو هّيرمد اًملطم عزيع ثرادهل نكم ثأد هيلع
 كع هلو تينا كد نآد هينم تميإو ثزالا ى ةكرأش خابذهان
 ضال هرملا الخ أونم نين هيبا ضْشب ا هدحا ها هرامخأ
 يف جص أ عوز اهب نكو كي دب ةنطلا لل ترا أ صه كونع
 ًانإل قلاب تردا بسلا ةلدهتلاهدنعم منال: سكن اضيرا تح
 لوللاّودو تما ةصاخأ حو كماوب نكد هنم هالداو جدن انفو
 مشو اييطب لمد ,انشالا لّيد تاصمه الواد حاكتلا لاعسالذ
 غو دصدنأشال فرل امرها ذم عريعر حبلا لوهئيماعا ّْ

 الا ناك أ شراع ثرن يتملا تام نان ىنملا لأطبا نود هقح
 كلع لات رقملا ءصمأ هةر اذ قيّعلاءرعلا تامثاخ هل صل
 ملا نكمل ظل ىركداركسوا نيغيلاو ا يلوا قدصلا لاَمح ثلا
 نيّدب نيؤيلادا قدصمةدصلاد أ يح ئلل ل اكول د داره أذ زكي
 نه لاتدأ هّمبااب هذومجلاي ةنازاب هكراسأب تسال لدا
 كح وب الاون دحاد أدب دججزماهعابدا افكت لغد ةقداسلا
 أب الذ نوجد | ةينازلا ذهدا همنا زهدا ةفرأس هزه
 رول قب رطم ناركمللا مكه ١ انك تلح ةئلطلا هدا ىلا

 هل رعملاال عامي يرطمن اويل بس دانا تجاالا ميم
 :الدو بسلاو ُةدرحلاب اّردالا حالا راردا للود ّسملا بذكاذا
 دارنا أاو 1 ولا دحأ اص نرلادمالطلاو ئكرلاو ُهَق انما

 هتصطرخد تش هلصلا كدد نكس يقع :كّيلا ثرمظأ اع
 نضمن ناقدا هيلعدهمساو كصنف لاما همالا لعدم
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 1 اا و

 ل لسع ةنيب كج لع ( اان اذ هيلع ايم مضمو نمرذ لاملا انه
 اورااول طورشلإ نأ كصنو مم همزل لورا لها لطنا لورأ ادد

 رسب .انودار ذاوبال شاقل لا :هزجلل ملا: هلعرقنلا
 مود بسجأ ءووأ لاعبو نإ العم كاف_دانندرا فام اهم ن 1

 ملح سندا ةرسا كل اق اهلا انبصح لاك هيط عال ماعاد نظأدا
 <27“ هايتي وصو اذ |[كتملالا هنأ دحدوح نأ بصاخل اق داد
 39 مهاد ريميل ل دال كلارك ل سوما لدن
 ' اكرمزلا هي دعم غضا بانح
 ٠ يدضمد ةيرطلو ؟دليلا ل ةدلببامرئسو لوتمل اد باجإلا
 ظ كرك تاكد ىد ذأم ديعرمو نيبر يرضع يشن ثاد ذه

 أمهات ءاصماد هضم عاتجن كدا امرلعم هبلع اصلا
 ناوامولميرزمسْلاد صاصتل ال اعرب هول د هنعضأعإلا يوك

 فدع دحي ةمفئبد يلح هزدنما حالا ناوتكاءامال الرميد
 نايم هيلغشرملا م لوبا عد مملصلا_.لطد سمج لانكم
 ايشنم ديال نعناع كاكتناد نيرممل اب نيعيبالإم نم هي خدملا
  ضارتا عم جيصوهد كعمل علب تحد دكحت هيلع ظمملا .

 . هد رجل اع لامس ف دنا هيكل هلأ ماهثارا تركسوا
 ديلا ةزاهح رشيد اهلسو هي درمرايزجو بيهن درلادةنشلا
 نم ئذسأ مرض وعلا م.ةص مخ دما درقدملا نم كسا مو
 لامزععهذدنأ ةراجاكك ضدللزم هتصخ جرم دبلا نيرعلا
 ليال زر ةاهدحا ترم لمس د تيل امرت ةمفنم
 ظ محال ازعبف تن تشو نيئاده هيغل يح ءفدأعم
 ظ هاب وبرع لص بجو اهدحا عمرا دز اصف ةمنُسالذ

 كلت هضمدر| دك ؤ كوعرلا كله هر ل ديلا مضار

 صعيد. ةآس نياصنلا غدذادضسامإ مالا ليه هلا
 5 ىعد :عالبالادا ل دبلا نف يهد ايزبالا هصي+ديعدب ام
 ِِث اكو رلاد ةعفتللو املطم لاما ىرعد :حصصد تحابملا



 الهمم هد ذاملادبعلا لش تآد اعلن اكو عااد لاعأ تسع

 . هحلصر ا انجالهمإ دبش تو دشن عي طصزججرل ار

 انتل لِ شدت نيزك لع كالا بوصخمل اح لصلاو ضاجينع
 ٠ ةلصاميلتا هتممد كاطع عمي افلا ةنيبلْسي لذ زياج هنمعلا .

 قتعاول هلق !اهنا هسا داضبول بصاغلا موجدالو هيلع
 عل هند ىضيزم تا لع كيرلا ةياضد اكتم ايبع. رسوم
 مص نمعن ةباصولاو د ةججدل اب اضتملا'دجن ىل ءالا ى كصلا/

 دمياط كتيب اونا تهد كناثبأد
 هب لعد أرغم دنت 78 الاطلل فد فيءالاد هيدا

 مغ دولا 0 0
 منعم اص لاكن عن اما امامه ا دع ىلع لأم نع ٍدملا

 مسن اكلم ىلاقد | هلاعمل اضاوا ىلاملا ننندا تعم الب
 هلنلاو .لطبالا وز اج هيلع خدم ماجا تاذ تودومونهالاو

 الد ضءا ةينفدو كدأ مصل[ م اكمال د انرككام ميك ثا

 أك :اصول هل ب أطوزسأج ةموضملا مطمل نكمملا هحاضدهأ نيب
 ظ 8 1

 دملا نازمايذأ نع كصلا دج ةنيب مآهآ اشنلا 4مل
 يلن أم دهن ل اًوُلو تمام اصلا: قحدالذ نبه سل
 ةاطارلا زعو همي ةرساولا ثوعرإا ح ةصنأو لطم يح هبش
 الط ععر صلا نصا ىوعرلا ةححاصازئسا خيه ال
 عمد حو ةوؤلتلا جو برسلا يح يوعرإل نس داصل ادصو

 هت شتت ةصواملل فص ن انا هلصلا جمالا لع جونا
 ' تيبؤكس عراد وعدنح طاصوأ دالذ اهاضمال ن اكذاو
 م دوما عه ءاصو أ اصح كل مام دلع ا صوأ اني !أهنم

 أمن د هيلع ظدملا نا حروب هوبو همي كاملا وعد رز

 طاش ونال ىوغرلا زعابب الاد اصلا بلطال لسد ؟اننلل
 مهدد وف بيجسع ءاص/لاملا ع ابالاو هلصلا لط ىالجع



  هلامريحممب .اع عثارلا هلسلا, )صخ هصلا لطس ل ازا

 9 رطل امد .ضداممال هضاب احر محمص نأ هيلع

 ”أو هبزباءلعدأيجنلا نعمل منج طازتشا
 0 الهدي اع لجوم صلاعو | هجوم لع عار 5

 0 ين ةيامعلا دال ادق أطيب هذضب دوس

 دثلا كك هردإ ناد كيب قابلا عر لكلأ لع
 كير خيا غدنب نسل مانو ده كو كدهنيداع ٠
 ا 0 ع

 ذأ ارئام هفضل نع هسا تأذ

 00 تدأ وب ارو 72 لوا

 ظاخما نغ ضن نها كاما الارسال لان اذ

 ' اذا كرشملا تيدا لادلل هنمذخا اانا ان عج ارأد هيت

 2 مصءاهدحا طاَصَوَل هيحزعالا راش هنم أمس ظدح| نمش

 " قالا سيخ 1م طيزطالا يشل جا بويول
 هييسمعبل و عبرلا .نضأ يس هذصبب كنس ىب طاصن| |ولو

 تمثفنا 84 جيل هييشندع عزل نشل دحالب ذأ

 هاهم عزا مجمل عبإ اولو قاسلا هني دب ةصاقملا

 رنخالا 1 ولا نر | اص

 ه !نميعمدحاثزولا تجحأ همه عمناد اههلع دش
 ترودو لف عيركللا هةضمل بهذ نعو الاعراتع

 تي ل طعام قذكيتاالاالةيدتنلادهأب اعز
 لولا ثد ٌثرولادحإ !عزحاتا اصلا للجند 0526

 يما لاب يطعم مهبل هبا هيك اهنا,

 : او نمل اصلا بيضناوضتوا

 ةلومجت زن :ءلصة كو ٠ .اعنهلا لع ضرغل اب مطاحأ و عرع نع

 ١ ىردزومداليكعر خه و هلونجتولد تالتخإ تنزرروهوا هيك

 ةطاحل عموتحّسلا لاح راما اوس تيه ةرميلا ديد كن

 ثءرأأ ْ



 ميله وأ دان هربع د اضملا له +اصمالد ةكرلاب ندا
 دن [مناءسلا لع تالا هبإب مضل هتصخ د حادا صا وأ و

 مة معمو انعح «لبرمواء تاكا و ثاولي ب حرحلام نم عوطعل
 ثب د تلم م عدحأ اول اص ءأنم يو أيد كيراوك أ ىدرلاد

 ل ا كيلا 3:ةزستعو ةيراملا بات
 هب هسا نأ 0

 نأر نلاغن | بمحو عيردا ةكرشو ىلا عم لك وايتبا
 رجأ لب ح ع مالفث دنه نا ٌةرسأذ ةماحاو ميز أجا

 كي الذ مسن ٌمبرأمم ميني لاه ذنحا دتهالا اًعاطم لع

 طركس عم ضارلا لاملا هذ دد :تيصصكاهبح ن |منضالو لمع ذأ هل
 . كوك اهمرذسو نمر لماعلل هطرشس عمد ةئلفود كك([1 © ىلإ
 ترند ةماشنا هيد توكد :ككمموهو كامئالا ملام تلم
 أهياش امجب جرلا نكد ةكرشلا تلج براضملا كل اليس كاملا
 يتلا فاه ان بن سلب ودارت داتا رتوش
 عيببلا ةلطملا 2 برماضلا كيو برءاضللاد هيكل لاملا برا

 أرينيعسلاو اهب ليكملاوارشلاو ذو داعتم ةئيلمو دشن
 .نمعرلاو ؟اريالاو هب دسنالد لاما تركو و «أطبالاد حد
 انلاالاًملطم ثدلاب لايسحال ا هم تبسم ةراجالاو تاهيرمالاو
 ىذه لّيد ناو ةنادّسالاك ضايتالاو كرزرب لمعاو ات ذابالا
 لو الايمو بؤ يداضملا لام ينسوا اعيلعضس ملأ
 دام كرش نيصتاد :يلتسر فم كمل لتجنب
 شوا الوا.طام ف بولا ةصحعيب ناهفيصةصحدل و
 ؟ناكو نض لمح نآذ للكل دنيعا صتقتدا انضدا ةملسوانإب
 ىلا بع ىتفد سارشنالو اهات نم ص جد تم الو هل
 نمالو ةنيرملا ءدحدتعالاب خيكولا ضالخج نامي دأ ةبارج

١ 



 هسقل هوارشس عفوا ضد كأن جرعمل املا ف فاذا هيلع صن ٠

 قعبيارس دوب هئرمد دايز مظ اذن مصر نكن ناو
 برم بيدضد ود ف ئتعملا سو لكلا بيصد نضد [و ظخ
 قيلاوأ بالا كسر تيسإع قتمي نم كمرتسلا كاش اول د لاما
 نف ىرش| ذا قو ذاملاو لّداعلا ىلع ىنغربغصل الع يتمل نم
 ال أو نيدلاياقفتسم نكيإ نا هيلع ننعبوصم ملول نع قم
 هل ايواسم تدلودةما قزتتما تصنلاب ىلا هعم يرءاضم ال

 نعل الا ف للملا برا سه ؤضدو اولا هترجد تراضف هاعدأت
 ىدملا يمض هنل انّه دئب لالا بيلو هئتعأو | هجننمو

 مم عاضولف الدا جر اعلا لمهن مام نضيأ قذأ اان براضلل

 لن امنملأد كلا زم بصتولانكد ك امضالذ لعالم نب
 ْ ع نامضلات هصووا ندا ! هككهتساولو.امذخ بصاقلا

 اسباب لما عدس ان نا لاذ نه عذرا

 اكن هل هقرترام ضو كلثلاب فدو كذا نأاف كنأشلا نيم
 كلثلا يق اكللو ىرتسلا ل اللد ئضنلا لكاللف نأف ضن ائنبند
 نيالا هداك ناعللذ تافضأ نيب اتهردا ككرترم أمظسدوأ و
 هيه لا فطام دا ئبنمتعرمام هإشمد نافضن_(5 لالا
 ؟نللفتصنلاب فدو تامضأسيِب تكرامدل اقول وحي سرع

 .اموأ غضب لف هدا قرزءام لّصوْلو ىقب اد أي وتساو سضنلا
 :اا ا نعض | كلذ نصتلاب عقد كا ضم أثنيب .[ضحنم كأك

 هنا كا دل. منول امل ذو لإ ئسلر لكي راس حتفه ظلال 7“
 نر للا هدتعيأو عم كل سلو همسي زج نارط اسماغلالو رض

 دمسالاد ني ددياعةنكنإ نا همي | هةر مشسد نجا عم ”لمبرو 7 3
 ياما لعطارتنأازكو دشعم بءاضلا مم الاملا بلع

 . جرا دعب طرتسولو قاثللا مهول بم لهو ا هيراطعم

 لدا



 ضعبلا طرشرولو املا برل فدكيدصميإ بالا فدا هللاوأ
 لطول الادك لانا هوا هنقل اش تان بءاضلا أس نأ

 ىلع فه برماضملا دبراوأو كيلا ىالدعاهاح لع هير انما أذ
 كدا هزأذب محو برا رادب لح لَسسوا تاه ت أن املاح

 ال اددب لحنا لزج لضصْنو توجوم مؤصتش طقف لك دير
 لكل لبي لم اهنش جي ترمتيال'ع اا ضورلا اد ماع داق ال
 اناس: كل ةضانا نسا دما لخب ةلال نهج اين
 يدل انشا لع بر اضل ا بع د ثوردللملا داون ةعسا
 « بر اضم اكعتمبتسللو عيملاب ةكرلاو هيلع كلاما كو دالالار
 ىلا دير انصملا لاه زم كره 1 نصمدد اغلا لعرب كر اسمملاو

 نمل تيد مدل مهنا نفعنا < لل لع كحل دن ناف عدلا
 لضفامو هلايد| ل[ ذايل جدلا ارت هضجددا لااله 'ع
 ةمر اضلل تكد ملا مشن أد نيضدرل صن نادم
 كصق ةيراصلل توا دارت ١ لاملا كه هادم
 ناد.ئاضم لكلا ىلا هضم هال املا لكي دج دعنا ةبراملا
 ىلالا ىإري ناك ا تلطب يزشساد ابو بم اضلا ماريد هذخا
 هم سكو هياشو برم اضل زد سالو ل اضهرعراص ندا د الف
 كك[ ذخايد هلأم نق هتف ملل ى لمتنا احلام جن وكمد
 هاه وساانان جرذم ناكنا لاذ ىل/رع ماضل هقفناا
 مخ ام أك هيلع خالد 2نرهظي ناد هاوشنإ ع لضدد
 ءاصتلا ملا ةجاد كال هلل نم جاتا ىلع فنا ام بحجم انما
 لاما سارا مان كداز كب لع أَو لوطيد هوكو غابصلاد
 هيض الر أولا ه هأعاوااكهو ا فسح هش ةدأير بجرب.

 ادعم ىرتسو نيل اب عابد !نبانجلاب كرس ضضمل اب براطم

 دبعلا بدو قابلا لكلا د أ مهن بم اضلل منح انج جاحأ ضد
 ىلع بارو ةياوكو تافلا لالا كليو اه ةصابد برأضلا



 تاون ةئيبلا ؟أكا ًامياهطقف ©راارا ائمة لالا

 خاداق هب امس نب ضبمأ مهدأ نع ءاهدلههلايعا ثيعدل

 . ليست دونما جصيب عسولد نيملا

 ١اس لاملا برنؤمعرسول و موس

 ديعل أو برءاضأ/ ىلع هيرمو كل[ هاي ملا خايدا ةشالثد طنح
 اك رطل اطال نك
 ظ وم :لاملا سامو و عضا افلا لكلا غدد دتغلا لبح كن
 اعقل نول آعو انلا تجعرنو افلا لا تنهدلاتذ تانلآد
 ظ ايلاعيارق ٍ كك مضلل نات بانل كسلا

 از دايزأا ىوعد: كثملاملا دومة --- أاهاماقا

 لاقفلا ةممورلا كةدابزلا .اوع د تبن ءاضااد الل

 وهى( لات د فيعود ملأت ةيراضموه

 > اع يبراضلل اقول و لملف ةعاضمب

 ٠ لالا و ا دهان سلا
0 

 ىلداءاملا برم ةنيذ :نيبلا هاا داع بيراشلا كوملاذ
 د ه0 و ايوالا تتم

 فلازم لس امةهئ دولأو 152
 ّْ د اكرم دولا لوما دالضما ةداذمأ اكصتاحالا

 هد دك ةاسديلا تاكبال الباك لاما نو كالوس كال
 نهال ةنادا كو هيلغاضنلا بوهولطرتس ياكم جدوملا
 قضيب لظاب نيمالا لع ناضل أ طازاسإو اتلطم كالملاب
 ةقيمح ىمركس »هذ هل ابعد هس الفتح ع دولا

 هر خضدلا ةلايغ ممل ألجارنوكطورتسو منوم نمال اكوا

 ذا ننصرهر مبا لظضختا د الالاو ننسوتمارٍب دحو نا
 ضال( ذا ةماج ها ارمشم اليسمأبل عزل ادا ترلل أخ

 ةةولاعصوأد ذل كرب ةعّرقو معتأ تدنيرام انامل



 يجول تن[ولالاو نص ماتم لع لمدأق هسنعبب هيلطد يع اللظ
 ثرلارنم عنملاهلذ |ظالبجرس هب ضي نخاي ناةيجحأص داما ايس ٠
 هنمم ضيفلوأ ل أم, جرفنلل اوم سارح أ هند أب اكس عيالك
 رظانوألا تان مالا يابس طاكنضنهز أخ الع توم هتمو هنم
 لأومالال ومع تام ضا الهجج تام عند ولا تالخ عدوا تشو

 لهجم تماما خرنم ةعيفلا صه جددا ناطلسو ايلا

 ران ذاب ناداونمدز منال ثيحح نذاجس هل اجا طلضول نكد
 يفابلابءطلخ هإثمدرذأ ضب قفناولو ىنسمرينب كملتخاولاك
 تال نايذلا لا غئدشل ا ل ام ئاو لع كده اذا: نم
 أه هر ظيعب اهدوهدج ناشافرجاتسلاو ىقسملا

 أهزدأ امد جيرلد اكلم ةوخل دعب اه ضع إو اهيلع هزم
 لد وقبل لب أهدر هنا نهربول ليش هيلع نهبسو لك دهن

 ىل !جدولا هديت أساعد داوأد اةيلح ولطف لكلا فب مدع
 أمن تاجر لهم وات أ هبحاص بيع 3 لضح أ هدحا

 أهتذل انهت اظنحاو ا ىككيعلا ةدوتال لاول د مشنالا
 ترب ننراكمراقرادلا طرخا تيب نيل ظفحو | هنمهأ ددالا علل ٠

 خخ دوم جدوم نضال مكاو نضد |[ لَتل غ ةيوتسص مالا
 عاهل نأ امزم لكك العم دا تلأ دعم بصاقلا عجرم هاللع

 بكير مضنإ تءاضؤح أ يهدم ملفت الذ دك. مونلا اوه دا
 315 ىلا ضيوحإ هع إد لضدا أتش ةعيدولا كل لعأ هل
 نان. نالؤ هين( تهد دل امن تالؤال ميدولا هذ دأ جدولا
 هءالإ !مزصنال تهذنا يرداال 2 او هشيم عم عدوملا ةدص
 ةيراملا فانك هد فصكومداالو بهذ د (ندلأ/



 ديب كظعد زوو ا كيوطاد ككرعاب يعتد انأجج عجانملا كيك يه
 كمدحد »نه ادلع ككجر ةبهل هبدرم ماذا نهي ساجدا
 هل ناش قيريمملا جير ىفكلس يورعو كس لك رادو يدبع
 خا تاخذ ةمددول الكهت الدرجؤ الد درع: عكلملاب نفد
 جرمورجا ماد أ دحأ لعهأ مي[ وريعملا .نقعت هن نهروأ

 1 ناهلو هندج ةيراع هناب مهما ذاريمتسملا لع

 ىاعتسإ رجول ءاشمد نبع تلتالامو أهنتلم نيب [تاالدا
 نيم نهاباو بيو بايد ل مسد[ تعاطماهرجاتسأوأ ةيا د
 ءاشامونتنا مول أوتشولا ف ءانساللا ئلطا تأذ رعب نر

 ا سيلا اللاب نضددّيح ناوأس كد ىإ

 تما دددملاو تدزموملاو ليك نينا ةبراعمدش دا وم
 عم سزلاد انيللاضورلاعادلد عانتالا لب ارك هين نهر
 . كالرطم هد ناككذا الا الخ نلكد ةمز راع انال عجيشا هل د
 ماتم ايرصقنا م ننحوإ ع مجرد تحد ناو نعول قم ةعتلأب تاكيد
 امندعيزلا ديصحي نا له هنمدنتب || .عرمزيل اهرأمتسااذأد

 درلا ةنوم ةهونملاب هل لانو اهنهربلاهراعتسا اذاالا اهنمنم
 وعم ادا ريقسملا هءاذأد نهترماو بمال ورجل نكد هلع
 5 نلت اكو هريجادااملامفأهبرمدبع عهدا ةرهاشم عسجارا

 ىبجالا عم اهثع*# اهت دحتضح ةتقوم ةيدادلا تناك أب
 كرما ضرار اكس اذأد يتبمالا زم جاربالا كمرتسملا خالو
 ةراعالا ككمت تدذاملادبمملا اهعربرال كرا نتعطا ريمتسملا تكي
 هل خور ااا وؤتملا دوب نضي اكهتساد راعتسا اذار رجلاد
 هنم قره رصد | ذ ابهذر أهتسأ ل ادلا ىاتل ا نفطر لكهتس أ,
 هدرد نيأوصو نيضيالاو نيد هيلعام طبنصم ىصلا ن اكشن

 نسي |( ل ضمرل نذكر ارمل اج همز ن اكول نهضن | تعاضت ءأنذ
 لل أقف ةيراعاتجب يالمؤ لعررمَبأَط هلضلمل ام ةراعإ بالا

 كيطعأ



 هإعلسار هل ارقي ةذخاو بلاطلا بهذ دئلا ت كلذ ابي كبطعا
 ل اهترعاتنمكل اذ م اهم نهج أع هنا زهج هيلع فامضال تاذ
 ليال ةراعإ ال اككيز اهلل كك ف بد بالا ناس يملا نإ

 لاما بال ا/مالاو هلو ضمان كنك كمل تاو هل
 او ليكرلاو درلا قدا اذا سدرملاكهلود ل اهتحسملا ةنامالا
 نيا ضب كولا تالا هنرمدجدا ابوعس زايصتقن اكاوسو

 نإ هت أيحد هل عب دد هضبش هذ ا كول ترم دعد عدا اذإ

 ةيملا بانك نيملاضبتب ليكمل تالخج ةنسبالا
 اه صحرارشسو بهارلل وبول ةدامااهيبسو انا نيملا كك نك 2

 انيتمد وك ناب بوهولاةقد لككاد ؛ولبلاهلسملا بهاولااف
 5 لوبملاو باعالارهاهتكرم لوطترءع ازيم عاشمشع

 أمهف طشلار اح ص مدعو ( نالرثع هل بوهرلل كاكا توب
 تلخيو تهوكب اجاب همنو ةرساؤلا طورْسلاب لطب الا هناو
 ءلربمت اهزلا م وح اما

 كلَحت ب انه 17 هّرأمهو نك يهر ادع

 را م ةيادملا 1

 ف نذأالب ضّيددلويحو ةره فاسو | كس ةيهال اهكش قبه
 بأي لول به كرة ضل اكُنملانمنيكقْلاو هب نيدو ىلا
 ت ايماو ضد نكي !فددنصلا هيلا عدد لنممم قددنصنف
 بهاولا لاب هلخ سل هضسلاِب منو هنم هنكقل اضبد ناوأجوتنم
 مسقيال جاشمو موسم ريوق الطعم وصي هاتوا هبالوتمال

 .اهيأس ,لسوا و يموليسو هوسشول وأسر شمول و - امدال

 ؟ يراطال راقم حوش عماماد هه هؤرصت نننبالذ ءلكمل
 نمرة خو ذي طع نوصو غرض نؤ نإ ةبه هصيالذ ترأس
 نهدورب:و وشد الخراج سو ؤضدرأ د لنع ثرعو

 بوهوملا دين ؤرل دب دج متدالب لكمو نبإ ف ندد مسعف
 <كناودشمل |ب م ةلبجلا ف لنعطلا لح ةيالو هلل ذم ةبهو هل



 دلو ازيمول هضبسدو |مرع ترل كجاو هماو 5 ضيعت ما ىنجإ هل

 00 لسمك ه رب عمر هيبأ دوحو عم
 3 هيلارصرحارلاز ماد ناننا بهدال هدد عال بهاد فاخزلا

 بماي نيل ال بايام ةبلاذايعل

 هانا |حيزعتملا دج انجوجلا وو ةسهللاق
 0 وجرلا ذم يفح طقسا يولد أمزع ركن

 7 سيطك ةرصتمل ةدايزلا لامأأت ةَرَحعم د

 0 و تدك اعلا حا ب دوم ملاورفشو ا

 ة؟يىحرلا ظئوس بهار ضع اطدبدا ىكيهنووع نجل ا نأذ

 بههاو نموملت أ !كاسإلل نوكالو هد امر ازتس هد طرشرو

 دا لتتم حوا رطدزم لاسم نم 20 هلام :ريئصلا
 ربل نموحولذ بوهرلا مع نوما نا طرشي اريزنخ

 اهنعاوذلا عجب ب هطا لل وه دو قابلا فؤيضيلا لتنجانلا نم

 اوس ا هتجوسوأ د

 5 هضيكاذا ؟ ىجرلا ف بهازلا ؤحاطتسد ىلإ: 3 صد

 تيم الل بطلب ةأض الا هب بلاطودام لكما بوصول ن ذا
 عم ناضل طازتشاريعمم ءرصنرلا اًشهي اد انرمالا

 تان قريد انشرلعم دولا عوصرلا

 42 غسول ا/ىقبأم دريم امال .سكعو نمرملا تضم عجرم ربل
 نس أنأو اد ةكاه تاال ةعاق تناك كج هجري ٌتيح نضرملا

 19 أءأختم اك(ذا نووخلا يول د ا

 نجلا تمن ترشيد أيكذ نأ تمي و اسهر هو 8

 ةلبوهرلل عواد ةييكاب ها بوجرلل كم ءابملا عوزحألو
 5 وجر هنميالا م تراصو اهب ثدصملا/ذدا ةبوهولا ةاشلاب

 (رهدولد شل تثحو ميحدالا يازلأو مضطر بع دم أ يجبدول ا

 كذأ هقول هن ارملا تاّملأ 3 1مل د ها

 5 البمظ بهدا ناو هجربالادماتصوا ًايمذولد نم ممر

 هيلحأك
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 ينج لبعوهو هنحاو بيأب لاو أسنلا تابماد ةعاضرلا دجال

 ايه حجر الذ بهاولام يحك جرا ناتالي منحا ديل

 ٌفرص هاعداولذ ةدرهوملا تملا كله:اهأ د صال لعاقفتا

 آ فاك ه تسلا اركلل كلم نه ىبماللا لاقت اذ تلحالب
 . ةوعرلا |هصيالو لكك دا !ذأ ءزحاب نيالا تابهاولا
 ظ بالا زءا خت ن اماه دحأب هجداذا دلل كدا ًاميصارتسالا
 ظ كعهزعضارلل د عناشلا ف يصر تبهاولاضّسم هلم امثال

 لعأنتأ تاجا ضيا ههابيعلأب درلا ئالخعأّملطت هعباب

 أييعسأو ةيوهوملا تنلدز أجسام اكصمبال عضرم:ذ عيصرلا

 رم اعالاو نما بعلولا لع جرب [.ل برصوملا نفصو قتس
 ارتبا | ةيه»نيعلل نوملا مرسم ره تهداذأو اذاد :اكاته

 كاع 5 . بويل اب لطتسو تانعرملا حِضِصلا طئشمف

 الا ما عب ]| ضه ةمنشملاب ذحّومد ةيدرلارم أبجد تيملاب

 ناليعارا هذ اخرا وسو اا ّيسعند اهلها هجري دالعتا اهل

 فتحا يهنع أس ةئدصلاو ةرملا >نمومدا أونم اس هيلع جرب

 م عرب دول د ثا هبهدد هّدمأ لج وها طرملاواننسول/لطبو

 1 زاهنب اكبالا طرشي دل نع اربالا نيل صم ]آم هصيإ اههد

 17 هلام, دعت اضاع انعنا | | كتبو اعاتسم ديارما كل تدىشرلا »ل ىرعلا
 ْ داذّرسإلْ هاءاددأ | درسا يجد امأك ةيراع هناغدأو ثافذلا

 نه مي هدارباد نيل هيلع تح نرلا به طخأ أم لكم أضن ١

 ىلع ءاطلسا ذاالا لطاب نرلا هياغسل عنيد لكك لويجرع <

 ثمل نوم ةيراعووسأ تاو تالذل ثدما انا نبايلا يدا (ناد ضيف

 ردت همضد ماشم خالد .نموتممزوىقدال حلاك

 رة عنتو رجا ص ان مص للكت وون فن ليلي ةرامالا
 عرأل د 1 عفنلا جدأ هه انا كتسهد د 15 نهسرمارإ | هره

 لس اغيل 3:أم تا ةردىاانكة دمع إمزلاو كذاك



 ك0 7-0 او زر م [/معلاو عصي مز( ملا اهرجاولو نينس ثالث ةرم
 | الا ضي تسمككدا انيس طرتسوا ء| ينل هما بك
 الكف ةلساؤلا نقامأ ةحيصصةراجالا تناككذا نكس مد تضيشيمازإ
 ا جازحا نكمل اذا”ل ا صغل برجال طقس + ارتالا ميشال
 ٌىعلالو لل كج ةنيبالد جول ولو ةياعو هد ااه كم نال رجدملا لك :ركئاولو در او | ةعافسمج

 . اهرمالسإف ةراازمع مم دون وابسولد رجا ناكل رجوملا ب
 تاكا دجال هه بري كن ةماججالا ةرم فن نكس ما ذا أتتسمالا
 " نيرالا رانا جلا بط رعرلاهئلابلا نيد يبيح كن[ دأهند
 تادواسو'نئاذا اهونعد ةطانحلاو ةلعم لك ةبادالو مون
 ناجل هم تنفرجأب طازمل طاخ ب ودرجاتسملا تيب خ لمع
 طال نامضاو ةدادالا امرا هرج طه ول اخر هضيقل

 هّحاط ا دهن رجاسملا تيب خل د داعاللا هيله قف افل اوه
 نو مريددرجالاهنبشد ؟نخال هزحاا لذ هدي ترمحا تأ ىونملا تع
 املا لفه عازعال له ناد ى اىندالهرجا الذ تّمحاف دزدنكو ١
 زويل هالذ قه دمتقد نضتل هرجالا هاذ نونتم تهد ضو
 نالوزماضوج دمتي ادا هئرعاد اخ بطلا عرسها نأذ تزعلا دب
 حالا ايسسسجر اصملاو غاصلاكثيملا كر لم نمو ماد لا دعت

 . كاضالم رشا ذءانضجر بهن اذ ةجومنمااما لاح داك وولف
 ...اهصتزملا ثاضننوبجلةرج لي سعال لاحطاكميماذ اال نو
 1 الرزلرعر شاش نا دجال هلو ةلومخ هسه ونص شن نأ اينحلاب

 . للا وتسنا اهل شظلا الا عرع وتسمال هنن ها ع طراتسا داو جا
 أ ىالطا حعتنإ]ع هذّرهد ىضعرجاتيننا هلت اكٌملطا ناو أهبع

 | ول اجا لذ نبا مضت اذ هل اي قايل نجاتسا
 دارنوا ضف ونكمل يالالهرجاتسا كلكم الاد يمول مع اذن ا
 | شمول ط خلا عن دنان لإ قال بجو |هتون ه2ناديزعكل

 0 ءارإو نجد ناو باهذل ابرحالا بجو طا ذا ميل) ماس نهوأ
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 م ,نلب لذملارجا ربا هرجااهرحا نقولا نيرا يوسي[ هيلا" |
 ند رلاراةعسض حيف كامنملاب يفت لتملارجا مام اهرعاشسم 7
 تارد لع ةرجاما تأم نضول عفناوهام كازو هضه لم بضع
 هك اله ندلا طفسال هناالا دي اهعزم جأسملاب قحارجاتسملاد
 الخ نوكمامو ةراخالا نهنوكيام تنبأ, تهلا تالخب

 اناطدا/راقدو ا دأدح نكمل هلازع دارا مكونه لما
 طانشإلا ف انلتخآولد ةراجالا اف طارش أ لكلا فيرس
 كسلا هل د صامل ةنيب ةنيزلاذ ةنيبلااماقا ناد رجرلل لوم اذ
 أ نأيب عمّيعارولل نعراو اجد ةراجأب عرب كاكسأو هسغنب
 ةلومشم هو اهجاتسأ اشام أوه سنا نال لاق هاا هنم عسب
 اضم اهرجوب ناالا دمت ام نيو ال نتج ن اكتا «ريع عدت
 أىولقّراإ تضمن أذ ىبؤلاو انللدالوا كييشا تتكك ىح_مقن نأو

 هكربؤجبدا هككميداحولم هتمرجرلا هل عزي ناالا هيما ذ|.سد
 جا تسأ ولو صا تسأول د اذممل ضرالا د انمل بولا دانيلا كوكي
 ْ اهداف جاسللذ ّه راجإلا ةرم تسم'ءاهه سرعو هش د نمر

 لالا مولع تيشوملا اول همض كا نكس ذا لئلا رجا
 دكا كرب مديزلاو ضلال بطلا وطال
 داصحلا لإ يملا, كي هنأت لاردالا ليد اهدحا توم تالي
 *ًارلاو اًملطم علخل ابموند صاخلاامأو سس جاتملاب لبد

 بابف اطير أهكيالو اونبجلال بلا بولا للاو برك
 نكد نا ل دحا نيكس اورو يهب هديت لطبوب كتل هدد تل! تلت اشوراسد او داع, جالو تطعاذا نضل ٠ "را ركر اهدّيعبإ ناد بونلاب يبن زملدا ىانلا هايل هداد
 دلو ارضا لت ضا د إسم لج أ امم دا عنب ناو عربع

 كن انا ئضللا نيضد ةرارأا تصعد هنن حد نى جرلأ -
 قطن كاكتاد هفئاعاعررعرلا ملأت الاد نينثالا لج يظن

5 

5 
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 د ند هنعصقنو سلا خدني الو و دائاطلاب نجس <

 | عع هدب نيضي كمال 250 اداهلع

 ا ' امله اه | نييضنلا عمرجإلا عيجبجو دصفلا

 ٠ ةواوصاصاج ن أذ لتتلا ةاناتنعتسطغم هنمثلاا هلع لنج
 . لعل اتلا لع ناس ين لطم ىض عال امو انطال

 1 لداعش ل هول اذاورجا »لا ل أضل لجو أّمْل ه دحأد مك

 ظ انهد ةودلاصضي جانا ضد هرم احول د ةبادلا بز

 0 تناكاذااعإ هاشم ىيطت ةبادلأ تنراككذا
 . وأ فون اير ترب ماب فعلا

 م ارهنعد بج لنج عرسال جاسفلاو ئاكيالاو ءرسلا

 ايا حام ء اقر طم | ةطدسم سال اهب الاد جا
 ا ةليبشلد انلليورلاةيحانإ سأل ودحر
 اول دوز اهلج عوض اهزمل أبوه لوم عزب نفعت

 انكم اشوعا عئدو أمل | تنعالا هأ ى هيت ند صعب ماو

 بيوت ةمئدرع إرم ادتدو فصا فصبد 2# لع لي دارس طخ
 . طوويصل هل جاالو هند وصلا دارا ممأطعاو ةذنحإ اش ناو نصت.
 ان دش دا نما ءلقاكلو نيبال ماد نكس منا

 داو هوصد كو دوؤإصأب ,؟«درسلا هساخأا ةرْسافلاةراجالا

 لا وتسنج لإرعل برصد لوزا كمي ااصإ حورشم بام
 - الخ نمتملاب اانا امال ه انما تال نلاكلا

لذا لل |مريسلاو اه دضيويبلا دكا"
 ظ 2 ترسم رج 

 انيس ل ناب رعابمم نزيعل يكد نان فلام يا

 انلابلتللعإ نيل ةيلضد كدب مو لع نكس اونيح درمف ةماد

 ١ تيوب ان[ير نكات احر جاب يشم اليا

 كاد ملا وع هلو نقنكسزيان ابل ياش ئابلأ' ل

 . كآومشس كا مش ْلناو يمانإب ةذسساهرجا ااذاو ليي
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 م لهي نيح ناكتاذ دّوملا تهومالاو ىصسان راك

 ظ ن اجو زي همامطبد اعجاب اره جاتسا يالا الاد

 ا ا ش ابيل ىيجايريطلاو ؛انجلو أشلاد لاعرلل ه دأب و مايا ةماجأ

 مو هن ذابالارجال صاتسملا الآه ود نإ ودللو ايوسلف
 : ايابجج | هضنمواي1[دالرص ضر د انلطمأ ضنهرهاظ <كن
 5 5 . واو تضقش !:لنلاواونملا تامولو اهرتكلالا هرم اهصمد

 اطار ا 1 .نهذو كحاب ياس هعمل الدعاوملعو ال هوناتت أه

 0-0 ا رفض د اياهم مم املا آد العرج يهد لك: نعال

 20مل كب باف اك ةلط)او عولاو أنلاوستلا بعل ةراجالادقنال ءةعشرا قف
 1 درتامم موملا قد هّئنملاو نارملا ماش ةّماننإلاو كاد
 سكو لّيدأم مد دلع ص أّملاسكو ناذالاو د امالاو هّمعلاد

 م1 قصوصتشلزالالزز عش دوأو ةموسوملا ولد ل عو دب

 ْ شد ضعبس عرب ناهملا نيدو ! ضع دج املس ضلال كي صأتتسا

 1 ١ ١ أما 1 ءركدأونششا طتداضا وا مرور مويلاا نكمل زنط ارضك

 / 528 تكد ت دله كرحأ نمراده ناني مرول اههوتشوأ

 0 اطار جات _اىلد اعرض أومسدا اهنريت داك

 نارك مد انضراجاتسا ن قيما نم نهرلارعاتسأ نهاركهل رجال

 رجاتسا اد دال لمان عرضا عمن جداد
 ةلي نات نيينإ كم هامل هان هج ميلا و ءادجت كلارا ح
 : الأ دد ةراجالا تئعنه كيلاد عبولا لح أين أنت نافل هإف
 9 ”/اوعا هيلع بجو ئيرطل معد حو ةراجالا دج” عب | هرجأسا
 ١ ا ةعفنملاب ةمختملا ةماجا دعبا بالم رامكنالا لح

 تدن فهل بطتكدا ه] دصنأ عصاتسا الار ذاد انرط

 ريجالا قأ نص بابكم د طخ ثيعاذا الالة اد نمأج

 المج دارا دحاولال لمد نم ىلوالا) صاخو كرشم نيب صالح جالا
 ظ راضعلا مب قعمالا نسال مسا! مومو تفوز
 ظ اتسم همءاضلا واع فاسد اذ اديب لمهام نضدالو عد

 عا هب
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 اى

 ايبا

 ميسا ورعو لاي ارد قد بولا قكا[غ لاما نفعل

 ةيارلا صطقسو!ةنيمسلا ننماتلطم د | دب نضالت 0

 هتجنااذل نيضقيرطلا فد درك تان هدوشوأ اًذقولبت فاعلا

 تايضالو هيأ عجاورسكا ع ضومدارجا الملحن اكسو

 اتكسر ,دأ | ننجزموأجت أوداتملا نجع اداصحو ا مو ءاعطع

 ةنشمل ناتثل مطقولةرشنلاةي 0
 بهلولو تامثأو نام ألة ي دهيلع بج كوطملا سو

 1 ا فانلا

 . هاهرفلا هس رو مسا ع لعل ناو رمل ك هنن اللا

 ةرحاإل هطذ هزاو انه ! ضن زل ف كهذداد 5
 جا انام اهي كما نضام لما
 اخدب دريل جالا لد درت دعو سما ديد

 امىنعاتلا لهلو ةفاسملاو ايل هناكدهن أهانو

 دارلاد ا نإرلل توب ضع ثرتحاو صال رارلا نان اكمدا

 اناجرجأ سا سانلا سنيشا# نداح ناالا اَتلطم هيلَخ تن ض هَ

 يكل سبا للا دج وجال | ماغن ا قررطلا :علضم

 .1 درعئزدأ سالو أمسناابلاىلع احب ذا م

 هل ن ناتسرنع كولا دبعلا تال طابشالا ةموزحلا عاتتسا

 درسلالو نادهيلغعاالو م نفكدي داسوأ د اًرلظم هيد أمنا

 . ليع صاغ 5 عل هيلا هفحد اجار وتعديع نمرجاتسس

 كليب امني ءلرابب بيضا ععارل اممرحا نما

 6 عد درا نوف ] من نرهتابسجاتما أهدضا نبذ

 يرلاءامعع ا ءنعموادبمل قاب هافلتحا بل لعوم

 را عابول [مهنيه مهول دهت. نم لوف كوتلا توكش ل احلا

 ٠ لوقلتلاورثااهبو نعل 20 يملا نا هوس راملشاو ش

 لفرد دع رجالا عصلا د نجلا وابل هصزهلا ث بوتلا بنر

 5 امايبهلاحب أ ضدرجالا ةعسملا نمداذ مم ةناصلات انا



 راع ةراجإلا كش بأي قف هيد لذالد هل م لوتلا
 هيام تلال باكدب لا توج يم ةيدر اول ْ
 هل ارادادب لنعإ نان ةبادلا بدو ديعلا نيكد لدا تيرالاف ٠

 ث طامو بارا عالصاد أهيبظن هرمارلا راع 5 رايح مسرجملا

 < رجع نازجاّلا ناك اهبحاص مإ نار ارلا برىلعأثبلا نم
 اما عالصأو اهامدقو ل: ني داهرجاتسا وكم ناالا اهنم

 دماصا سلا زفه نا هيلِعَمَجال ربل بعاصإلع حرخللو هعمل ابلاو
 بضم كاك نااهدتم ىعم | ىط,دزلرنمدو يوم
 مدزأو اهنملد رمل صوتسا| ا يالتخاو سرح ثرهز هولما صونسا

 نوعا سالذ أو عرنع هل لامالد دارفادا نايبدا نأسب ند

 ابوها كرتف طبخ ابيجاتسا هلاع لعل طايح حل اهي
 رجا طاح كرو قر اكللادب تالخج تس نع ةياد يزتكم
 ثراعد حا ترمب ةضن:د عجا|م عيبد ثيصلا لهل طينعأ دبع
 تن ىلا فريم صدد لكوكا هبمل دتع دا ةئفل اهم
 دسم طقذ تصح غن دوجرمو | نرجاسم دحا ثدي
 قفّدحا ةداعسسو ا ةعاّتسم تومان ناصح فرحا كنس
 ناوهضومك(10 عاررلا ب طنقمإب نأ ن عض عرإع نجرأ ذم ع
 مدل كنب فلنا ذا لاح لكلع نضال - عنصرا تح عضاولل
 نش مرح عض دولذ منصولا قح مزد عضاولل نكي ملا ذأ|م تالذج م
 واتم رو اب
 هجالس .ضراؤس ىننسدب ناضالف عرلادب تمهاذاالامورلا
 :رم رثزراح نوف غأبصو | طايح دّمد ١ ننضعمأج تورأ كل ى دعت
 : نأ رلهت ءاعبإ حل نعرأ تس, كع تضل لما هيلع عرج
 هازلا :مماي نمل بطل حرجاننما عوج مبورد داما لكتاهأ د
 رسهس ياهي جا الا وأ جزد هر ادي صاخل ىل أذ هنجوح هرمدم لأن
 هتْشنأناورككم بصاؤلاركم) اذا ال ىمسملا بجو ضن ملفازكم

 جر رفع رجول ارجو ارجاةلارجالاب نممألد هيرهادا ٠

 . ا

 يسم يل
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 لب طوس تاانكعمألا قعرجا لاب لبكملا عج مرا تصمد

 عد الإ غب ىاو لط ناو الا طي مد ةرملا تمد ضمد جالا ١ ١

 ٠ سجال قنابل د جرد ئباثولا تلح رجالا افلا
 المهم يزعل تالطازتلا نمنلاد راجل غدا اضطر" 0 ٠ ١

 ٠ هأضيالادةلافككمةلاوا ةيراضملاوةيماعملاو ةغسالاو امش
 - عيبلاالاذاضعتمتولا دقتعلاد تالطلاو ةمامالادأشملاو ةيضولاو

 املأ مجلد حاكذلاو ةبحلاو ةككملاد ةمّسلاو هختشد ةنواجاو
 دحأ دز نقيم هشه هامل ارجا دأنيدل ا آباد لام نع.

 دب دوملا تش يءارعاسلا لعن موضي مادو أشد كوتإلاا

 سجال دبل لامة قه ديلا ىبجإ للف لدبلا لم
 نزحوا ةرثد عانهمل ةأثي جاما طصفعزإولا فكرا: رالوغشم

 1 وص 0

 الجرة كلا ةولمم ل دبل تركع شرك ملا :باجالا انكي

 شر, الديلا نحف ةيرلل توب درججلا افتنا ديملا باه ناتو
 كاكا د ةلاهتن اكلنا لام ى ةبلاطملا ةيالد توب ولا بأجر

 بجسر الا اي لمه اريمصولر ف تاكضت اذا لديل اك ظ
 نانانكاهادانكامل اج هي دود اذلا كيلع تلمم ل ادا مفيدا ظ ظ

 هنيسزم عجم ذاد عل تضو ف تان تزيغ نادرع ثا يبد ا

 . اهلعزؤها تب اكم م طد نامزي انأج قتغ همتعاملد هككمنود 25 ا

 2 تيهادنمهدايزتسارزجإع تاكو اهلا تلتادااهدا دلما 0

 533015 قعر ىدا نان دسازونمأعيصر نيس دريل ةياموا ربل ا

 شت اكرذ [معو تعيد طسولا ىدودو طف هشج نيب نارجأع ْ ' )

 .٠  هتمدخإ ضني نسوا ةقدواذ لسا عان هذاعيجإم هأكم ظ
 ًأمرسالاو لروملمركو نيباذارادارييطهرا عرتلر | كفارمتت

 مرد
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 دتعلا بلص ف كوكب ناال اهرب هب انكلا دستال عاذنلا غري
 روش عملا تاكل لمن نا باكل سوجيام فبأي

 !لبعشب أنكم مّمأ ميرو ةملاس طرتس نأو كيلا ءاباعرلد

 : دنهل. مالوم قرعب جيرتلال نيالا د هقش دهن ىدأ ن تأ

 لَو أّبعاو نم ارهالاو اًمللعم ننكلا دريس د دلو فموعل

 هنمأو اكو كود بار لابعس ىلاسو هلم هسلعل حبو لاعرل :

 ىو كس وندذامو ترأوعموب 12 تا[ عص حيدر نو

 مم هر وما ىرْسإ ءاولو ال ماو هال ابو وأ د هيلع تايهانباو| هأنأ

 الو هئتهت ىست الذ هَساَكح لخد دال أ عيب ل نب مأاهنم هرأد
 بي 5 حاكما 3 كلاس تادإ اج حاب
 هلهْأْر د5 نأ و أهمبب هل أجدنددب ولو اّملطم هع املل نارعع

 0 تياو أيهتاك ةربعرم هئما عد هل ا هيلع تاكل د

 ةمحاهنا تغن ةما |.كنةدذاموا 2م 5 انك

 ,ىهلاب ةاحأ أ سين قيمر اولا تتحسأ م هم تراه لسا
 بيق .نماودأ ثلا اه درع |.يطؤهادسافأرشس ةمأ تاركا ىرشاوأو .
 ثدذاملاو حّسعذنم هب زئأ ع اكول د ةياكا ةلاه:شرشملا يلع

 والاول تمم اهديس نةّبأكم ثدأ داذاو أممه تناك

 هيوم انجب تقتعم عصوربدموا ناد أ تاكولد هرإ د أ يهد تزيغ

 منبأكيرد ولو اردد ريس تروج ل دبل يم هنضجؤلاو ىدلا هس 14
 أرسسعم نول ينال نيو ولن فب ىس هال نغ ناز هم
 8 ايمانك در هنكطتعسو ثلثلأ زم جرتك كرك ارسوم ناار

 ضي هصالاح ءنضد لع محلاس# لين تلاد تايم هيما نتشا
 مولا نيجي نلا تاكا ةمشم ثأذ هرب طراق لع عليكم تنأك
 هتب اذ اوافيدمدروا هاجا لا قابلاد الاعل ديلا قلت ىدا
 ال اح ةىملإ جلس ىدا وزب ونانلا هتمدد ةنسسمملا تلاىلع
 ىلا لعان الذ د تم أ/د بح روم كت 3 حامّيِحد هيدا

 اء؟بإع 2وملا باك رحومو اغلا كيلا تنوأثنأ حارع مرد

 أ



 .ةيلفلا) ااا ا

 ا تسبب مهربي ) ىدأ ىأد جيجل يرعص نإنبأ نعد

 دل هاوي توخي هاسد ات تر زه خال طر ١ 25 :توُلِر :

 5 اقف ثار جل تاقدصلا هلا ى دافع نكي

 لاياكهساسبتش دبل لباذاد نع ازلا ىدا ملّبحد طال
 ملدتمح امهنأك بياغلا نالذ نعد ىنمن عسا غريس ضأح دبع

 كريما ل 2 ىلا سو اتنع ياكل دب ى أ اعياد جتماملا

 ًامتتاعةمالات اكثأوو 565 هلرنمد ىم ياهلا فاعالو

 . مضلل اعرمل ند دانكن كريم كرتشم اديفلاةباثك

 ظ هضم ضو تأت باك( دب ضّسنو تلابهظح تاكا

 ايلاف اناا تبدأ نبات نملة

 أهرتع كيرلس ندر اه مع نسنر اهنم5 تضد برأ نصر ل وال

 ٍقائلابدنأد مهول كل شملا خد يأو منيأوهد دلولا ةقئد

 دو ًاهنمد ضد مكدرتما نفي ديلا لطب ثيجش اهاطمإ د

 ْ 000 راه اهدح عريق امانا لدالل داولاد

 مزجتر بنا توم تبة يلع هب عجدو قف فضع
 هزيل هبل لوس لامدإ نانا جن حزم تاك كرم لا تردو

 ِه اشهر الوم دحض | الوم لطم | ضمد زينل مايا ةشلش ل كإ
 را ٍجاهؤش تاككأ كبد هاضرييؤب ذنملا هل ةرسانولو

 ٠ 3 تام ناو هالرا ةيد ف امد هدرسدأعو وللا نعم مآ ثأر

 د 2217 ايجاف ل 0

 راكد الو هب 6 لدا كيلو هينرول ثاس هز اهم خنانلاد

 01 اند هربا تجب ككودا نأث هرجع وسر دن اكسب

 ٠ تاودنبا كيسا م جرومو الاهم دبلا عداءاتشاارلد كولد

 محار ةبأك نسكت سادوه تاك نأ دهنبأ ةثيرد اكاد نع

 ديو داولا فجاه دب أب دد عرجزم انلو كر تاو
 مريح مل هب ىيقدولو مي الرسل كك نكس هه أةلذاع

 ابا زتجنرنو بالو نبسالإ دعم مسوصح



 غري هو هلام ك/ لصو ؟م اهنا ل يبس نبأو اه ذاح | هذ دص نم
 هب ضي اذ تاكمرازجف اهب المماج دبس هند ام دبع ضهنأذ
 ديلا تأنناو هذ عيب نت أب اكم هيلع هب ىتمذ ناد ىدذزا عدد

 هتشرو كل لاما يدوب دلولا ةيموعاه ب لاكمي انثكا نعت
 هّمتع دنز.إ ”ضجن ئئعن اخ انأجم نوعه همحناد همرخع لع

 نع أجورم كنج حدإ لك الأ كن نين اههلط ةما تح تسي
 مج د خازم هزمشبال تيتا زد ةرحا د ذب اكاوبحآس م
 ةالإلل لوبد ةقاّملا العب صأنتلا نع ةرابجوه اللول تنم 4

 ةأتنلن تع هس دك[م لع ىنملا جس تملا ذة حيال اك
 نع أ نمو ةعداع طرسولد هريس هالود بد كيد هل ؟شدوا
 انآد ايبا مالا ثرعنع لمحلا لو لقننال تدل د كفا جدنو هنمم
 : سداد ةنسرم لشالاهدحا ثدأد تدأداذا
 39 رموكال ا عتع ديون تولد تاقوتس الام لقا

 ظ <يء| ريع هيلاوم كل هنالدرم بالاوقو نقلا كنع تاف مذا لاول 1

 ىلع. مهتس عملا اهالرلاع را دءالز ثدا نة هام
 ىلع للا تامن أذ ةيبشلا ةبصعلا هجوم ؛اهرمالا يدق درلا
 ٠ قرا ضسعا|هالاالول اذم الل يلد كرما ةبصع بدال هتاربلا
 نمويو احل سالف هقشمم هنباذلا كرب لو قتممل تامولق ثنا
 بش( «الود هقنعإد اببع كذا كما ذاد ىلاملا تيب خلا
 ءاببس لكن اال قتعيال ايبرعاربع برطا اد خص قعارلد
 ساد خمس ضددلو ؛اشنأم يلاوينا هل د:القالو قتعهالغاذ اذا
 [سديملات اكمل قع لوملاب هّمسعاو دم ادب ىزتسأذ برا
 نها للضد هأ هالود السا ىاد يف عرعدا ملص هعنعأذ
 هيلعيإ معو وص نجم مد ثنا لع عربعد | هالادم له ديب لع
 دبمما ىلاوول [ضم هيصود | يبا تذاب لق اهيعصيل اد ولد هل هنرماد
 مربخلل وضبحمل دن لتعنلا هل د محرلا يذ نعرض اورخا هريس أب

 اوبال دل مرذو نغو أنس لّمع ناد هزأد نقواةنع لئسأنا



 وجي عبرا نو دسافلا عيبلا لاي درككق نتا ءّرد الاهرك

 دب ثرإ وم تل أو ةلمأ امها قمم

 الوهئانعالم هل ا ا بيم
 فيم ةازكالا تسب اك عانت دو دخا مالمو
 يذلا لسمل املا احرف دم هيريصن ينعي[ جلا ف ث دنت ةركلل م ديجي

 أصم |اًناَطللا هب ددهام ات ىلع هرككا يدش طسو هنم بط

 . أبهمو | وضعو !أنضن الدم هب 11 1

 ' ىلنحل حلما هته هيأع ركل( عا منسم ركل |ضرلا مدي ا
 غأب ىحديرم نيحو ايدرشس برطو التعب هركرلخ علا تملا

 رهن نعم نا يّرشملا هككيد ىنمماو ا ضر جاد اأو ا ىزتساوا
 نصتقناد لولا ًأعوطواسو |هنم ضيشنأت ءنمدهمزْلد هئانعا

 اًنالاتدد ةميفل |ريسنو ةنميرتتسملاتورشد نمقسو ةداجإلاب
 هارككن اطلت/ ماء رككا ديدِنف ةنامإ نشملادنلاو ضّْسلا نو د

 مات مدل هنا لاملل ة] 1 دب امي تالا ال «راعمأو هرعت أو
 1 . رخو سس مطقبد| ِهإَنْم

 ابار ااولاذ |موجام ناكل تق ىحفإد ديصْتتج يع موحلا هر
 ءاشاه ضنا هل ى عيابلل ند ضرب ف عيملا نيمو يرشملال
 ىيزشلا نضام هتمعل ىتشل الع مهر كلا سنان

 مدا ةتيممكالع هك أن بأم ذئسنالو دين ارش لكك
 مطندا لنفي لحب | ديهوا هز أرسببعرغبرتبو|رزنخ حلوا

  لسقو| طجي كا لعد مولا اغا لتضن ربصن ان لح
 1 رول جونو ن اىال أ,َنئمطموبلقو هيرماامرهلهد نأ هل ضهر

 نؤملغذدالتتن اسولام نالز ا هأ ضمرو اهريجب ضهرم و
 فش 21 وأو اطمن هرككادعلا ف هأشند هتشال هركملا

 هلت كوريل ول ارك مضر ةارا اجت.
 ةمعبوجي هصنعو هئالطو محاكث صر ءانزالاهأنز ف

 هتمجروةءاوظو ةسعد ةمزذو “أظن تن | يكلائضد ديعلا

 ةضد

 ظ ا ا 0 اب



 ل ىأتعد قال ربكّردد مجدول لسا هدا هالو ةنجر“ 2 ا

 اله ضماتلاو ار هتجورت نين الذ دن رو هزشكما | هنري دم هدارنأ

 ترلتف كوب د أون دهن لجردر وطقبو | دهن الهرلتخدا ةفرضرتمل

 أمهتمت اك حاولا نجومتتا حالصلاب أذوصوهرشلا ى اطمن لمادا هب

 باركلا انرهبرشت تاما هك ليش اللهم ابد اباه نمم ةقرسا
 الو ضاس هلدالاءلجخالاب شن داك هاناوفه كييك ميدو
 1 تبهد ٌىعِسلاب عددلا اهنوح هم دعا هلام حي يعي مد

 ندا لالا ذعار ءركلا بضل لعردد نا هبل عساهم
 انلتحل اذاو تصنالاو مهبحأص لع هدي هنأ ذنهإلا كحد ىزن ا ذأ

 ةاعم هر ىلا با هني كل رسل اذ هيلا ا
 قص الم وصي اذ تريد ونور مص هيبسو لوح قشدداقن
 ا هل 5-5

 دا دوهو دجعو هقدع ك ضال انه واذ طش هشوحش
 دا ناو ةمواميل د نمآِجا هلممنوهد منه دفع جو لام

 نججام تئم]ب نيدو ىنفو مفسد ناكم رجكالو اولهم أيس
 تيكن جدد هيردل ل عرج اهدتعيوو سا ظهرماكم و لفاج بيطو

 سيرو هالّدساد فاتعو تالطو حاكن جالا سلو محا 1

 هربحو هيبا ةيالو لادزمو تأ دايملاد إو ة 10

 اياصو حماد قافنالا2ذ تابومعلاب ثاقأ :كم لد
 - هل اميلا هب إ د.ك يمت زلي تادف اكو ثلثلا نمبر
 ' 1 يا
 سيار اوطّتمش هلام غاولصم ذنركوه دّسيرلاد اليم نكي

 انرانجوماو منهرحالا: | نكسأ 2 ابوهني د هاردب عرب أند

 ومس ن ذالاب مضيف ارش نمو يسفر لل ذي هب أه

 ' مواز راسا هل ةناكم جاب نذ | رباعي نمدد مضيف ةّيهْنأد ,امزعلا

 326 اجد قلظان ضال خهد؟ 1 هيلع تالا كن مل أب هسيحو

 2 ادهسيي#ا



 انيس نهبرمو د نهب أصم لكم شحأت نيشدولو

 اكيالو عدتتمالو اجلا طيح اهرمدت بيهن نواز مطتخو هود ب

 هرعت الو لا تعيالو هن اميألو تشر جدزبالد 000

 9 اللعين لتس هئالطإ
 املك ىتح دحوم نأو لبحلاو ضيللاد مالتحالاب ةيراملاد

 اليلغ ةيلس 0 اهرقن ةقمأو قذب هب ةنسيع رج

 18 هاظلا ام ذكي مل تا اددص انغلبالا مذ اق ه|م ث أو ينس
 طقسا جلا كك هذال فوذاملا تبان ملا

 ةررول ابوجرالو توتي الذ هئرلهأب هسفنل دبعلا فصيد'م ملل
 .. 1و هيلع عرض داتلطم انو ذأمراصأهوي هدبمل ك ذا ولف اديبسإع
 ٍ ةلالد تيدي الك حارسا ف هنذأ مععش ثان ذاتاث نيس

 دلل نقلك ىرئشاو ىيبجأ لكم عيبي عريس هأم ديمق

ماجا هنم ةراخج لكما لطم دذاولذ اجو ثلا
 كثي ميم 

 بيور نع كلينرب عوم نمي بجو ناضرم لاجير

 هن ضل عم !ارس حل وآه لّماوا ةونئلا لئيم ثدءالوموذل

 بانلا طلاب هثم كوملا عابولم ىغتملا لح ماسرل نيل لطسو

 ضع أد يلع ةداعللا تلد ةءاّلا من ماعد دفعلا ظسشر |

 هكيزيأرزب يزشمد : ةكيراشو هاد اسو عم اجا نعرالا ذخأيو هالوم

 بج ور جوبر ميو هنن صوبدرخأ شيل و: ةضراغمال انانع هاجر

مط يدعي دل ادد دا ود جوزي ربل ثدو
 ثهئيضدو ارسئام ا

 ساق عجل |هدالر لطم لذكلد نمسولو بهيالد تيار
 فاءتراجب بحو ندد لكك ايست دع وتتم ولو هيلع بحو

 ةمندو منعدم اياه ةز أجاد ارش ميكا هانم دورها

 اًتضسا/ لين ةيرثس طوب بهو تعداد ,ةناءأو بصعد

 ديسك ضصحلا 5 : مشل هوم عض هند عابب تشر َنَلَ كلك

 ةنحالضعإا هل بهد ابد ةمدوا ثدلا لّيد لضخ
 ةلغنخأ الولد ةولع دموي اهنبلولطو تدل لتفت طن هالو



 لهازكاو وه)غدا هر كعب تي د اهلا دازامو هني دةرجوب هلشم
 هلع وجو قكدبملاالا هب اعبإلا ذا امبأش تاكد! قوس
 ادتزم برحلامانبم هئوملو اًمبطم هنونحو نيس ومو طقف
 اتسانوهذالا دعنأ ةّنم داعولو هئابابو هب دحأ ملعب ناد

 هممامنأ عج دعن ماشا ابزعلل امنجدامب ننسر ريب ديل امال

 لاند طاحإ هنم هضم تيكك هيلع نبدوأ بضع ةناما
 هالربررت هبسل مدع قنمد لذ همدان رس كم | متيضرم
 مي يلم لرملا لتآولد قيمي لولا نم مر جرمان ىزنشت ك5

 نئانريدم هقاتعا متو مريخ كت طيح! ناد نضؤيجملا
 هتمشمب هئاوزعل د اء بلوطو متمقدو مني هزمزالا .ازلل ولا
 دارس نأ تيد عب ابل اهزعل | نفد ٍيَرشمملا هبيطو ءديس هع اب تن

 موهر. ايزل لع نىوب عمر أضْيب هرجددا ضِسلا لب بيث هيلع
 كيللالد دبعلا لع هليبس نأذ اضّيدال ضبا دبح هرمنأو ديعلا اخ
 دا هيثح دع دسلارلع هباومجرئسمهنب هملضم نأذ ةمدلا لع

 امزيلل دال سم ةعابتاد نُملااهذحاد ميل |اورئاجاد برتشم اونيط

 مكمل: هيج رل ول ميكي تشل: جبابلا باغ تاق عيبا ورم
 ةداحملاذ كد دام تالذ ديعانا لاذ دصن م د5 دبعاهاعأ كذا

 فاو نكس جابو كنسكولاز[ ةرادجل انهيت لكمجزل ىزاتساد عاف
 نا هوسمملاو ىصلا ثيرتدد هب هالومزكا ذ1ذلا يبرأ جابيالد عجز

 أسما ٠١ رع ج ١
 ت5 لال امراص ناد ث ذأ ال. عصب اهيالاد ءالسالاكأاش ان تاك

 ش لعمتوب ارسلاو ويل اكهضد عفن ناب ددرمأمو املددب ك ذآ أد ال

 طرتلاد تدذام دبعلو مييدارشديامذ ولان ذا تاقاثذالا
 لح ةيصو ع وب هيلد د هل أبل اج ىرشلا دابلاس عيبملا لمي نا

 ن اأسالاّرهأوأو اهبضدوا مالا نود هيصووأ قالا ةيصدأع

 ابنا تملا وصلا خعاتلا ام ص ثيرالاو بكل ناموعاب
 مج أمنا هلذ رات كف انذا نوكيال كج زو عيل

 ىو أمههدحاو مكن انا أهدبعل و ىلد هل نكنجلا ذا هوتعملاد



 هركأ دجن هبحاص دنع كالحلل بصنلا صاخلا ىدارلد ل ديلان . ظ

 7 727ببيب

 تلا كس سانكدنم مبطي هلك ذالا م عنساو

 لب اذ مح موقتملام يف ةلطبس دي تاناب ةّمحح دب ةل ازاوه
 بمنع ةيادلا لمحو دبعلا (ادنضسأف ةيزتجال مككام كذاريمب لقنلل
 ثيل ا :ريةرثملا لكم هز أ اح نمل خالل هكحو ابيع ةسررلمتل
 يب ريع هنم بوضعملا تاريالا اعزمرتملد ةاكاه مزعلاو ةيأ
 ناياببوصتلاتقرلا ح كاكاذاالا افلا بصاغد تصاخلا نيمذتأ

 قانلاىلغك امذلا تان ل دالا ةمالما كناشلا هن ام [هتمذد يصنع
 مل هيد اهدرس | بيد بصخ كاككنف بوما نعومبكد
 را ءونهتعقذ خلا هطقن | نان ئموهد هنا لمد ادا
 هنصئالج طراخلا يشماو هبضع ميىدلا > ةمتلا بحد
 . هيلع فتح رهلغإ قبول هنأ مايد قغرسح مله دا نافل

 لمنأعد د صلاو هوا صافلا تاهمذ كاهرلا ا مائاد كال ىكعو

 عيلان ضدنا همالاو ليد نضنم مز خشم /ءاقح ذخاولن
 ءانكعصقناداو ةداهتلارعحوجرل ابد ةمندولاج درجلابد مسا

 فش عرجاو ادصح ضعرل [/لضنلا خاكد ا صقنلا تضع د

 يضمملا نق تورتدول اك ةلغلاب ق دم اضتسا نان ةداجلا دمي

 ةعيدولا مهام اشلابوا ةداطالاب ا نيمتم كاكك5ا جيو لمي دولاو

 ّحلطاو ااهراعملادااهريع دقنو أهلا ساشا اف اهدقنو بصقلاو

 هفضل فعاد هسا لازفرياعر ضخ تأ قذي هبو الاهدقند

 هل”: نص جنح نكموا هزابتم| متم تحب صاذلا كب طملتخاد
 ب نشد || ميس ضطو ةأشن يك نكهن اضادا ليه ماذا لحالب

 زاد ةجاسإعانبلاو ةيناذصر أ فيسدي دحامحو هعيرزوا

 ثاو انأحم لك[ رهد هلا اما ددا |عهرد تريلا برطنأو أونم

 هنمدد أ هذخاو|ًاهتمذ نخاو هياء كا اهجرط هرثع هانم جو

 ,. 2 هعنفرغي»» يملا نمبن توثابؤب تطول ان[ ءاهنأستن
 هنيعزخا عهد أصقنلا نضام توني نيب تع اجو كل



 وعل

 نمتلزأ اىكد درلاد هرلاد ملل برما اناا ه يدع دأ ف نمو سؤ سيل

 هقيضفأب آل نقع تميرمالا تصّصن ن اهعل فيم ارو أنب ةمئئدأ

 لشمب كفرطسأ بدة ةذ نتع' اش نارك كاما نم هتاذ اهدوسوا

 نعلإ ملا دارنام معو تهئلملاوأ بهم او جا اوهأو قارسلا

 هن أصاب والا ضاخلا لع بوصململا بصأولا يصاخ 3

 اذاصاغلا ىلا يملا ىداذ بصافلا بصأخ.دد نف بوصملما 00 3 14

 , 7 هام انة | هضم ايس صتحاذ وعم قولا ضّيح تام

 لالا نلتال 5 داجالا كذ هلواثلا زمهضمدو ل والاه تاوضلا ضيعت

 نسا لمد ) ننهروا ترج كك(: كأتم يدش رخل لاح كتان
 ظ لا طتنإ هل برصدلا هرسكإ د هلمال اشحان شخ كن 5

 كثف كا ارنتسي هلي رجذ نطو هيض

 ققدرملغناذ ةدابزل | لع كب نهري | تأ هتمد ف هل كيما ظ

 2 دامس ةمدن عنخ هرج نط ل اسر
 اللراص و ها ونه بصاخلا ل كلوا ةالاعرو اك( لوشب ننذ

 ال نيض عمن أد هعيب تن لالا تقذف بوضمملا عاب تاد
 دعنا وا ىدهل أدالا نكن ال ةزاما ّءلطم بوضمملا دينآوزعو

 تر اهدإ ويربجعد قرفدم ةدالرلاب ةبنراجل هصقتامو لكلا بلط
 تف كيلاب تتأد الهاحأه دزد ةيرضمم ةمأي

 5 زيك تالا الهيتمي (ةنويذمرتع بصخلا عئانمو

 دهر( كمبو اس نكساك الا لالؤتسإلا ادعم دممدا ميني لاموا :

 طشالاهن الخ ىذلاد اين |مؤلنا ادا عربزنلحد ماسلارخو

 هَل رهيدالاع جلت اسمر بضع كالو ىامضالذ اهبرشسو هنم

 أبيض و نيد | ىؤلت اىل دانا كال اه ذنحأ هب هيل ده ٌةييمداعو ا
 كل هنخا دإملا هب جب دولو هلاطخالد م لحلاو 1 ةجقنب

 اهلك قف توي كنتك نضال هزل اولذ ةيرل | دازام مو

 أهوعو ةيئذلا | ةمالاوأ ببكي تضمدركس ةقإمار دوهلا |ىئل

 رعد ندوه حملات الخ رضيال تهد[ د11 تطعؤولو

١ 0 



 كىهسوأ تهز عرياطصئخدا اهلبطس| باي مد تباد طابدوا :

 ذحانم عيشتلاذضااهنرو اداتح لحما نوكين ا اطرشسر يشمل .

 مسيلالو ئشلارشأبي زموا عفدالب مف دنالم هيذوب نم ناطلس
 البل دحف هنا مضبال دود مزج نو تاطلس دنع لَم د هيهنب

 دوم دز حريب عل از[ نم ةنبلا نعول نيبال يسمو
 ناضرمدذ غاي ناهي يسللذغاسلا تامولد قنند هل ارجزن
 هيلظِحدم متن كشن لقا لقوا تابالاب هراع ضر | ميكن م
 ريؤلا دبع, مسا نضل ىلتأ لذأرم لام تلتاهل ل اولد همت
 نا تمد نفوحتقا درملا < لاقداديع هنأ مَعِتْ ناد ةيشنل

 كذاد داصخلا ةيفاح ديعلا هيد نم [5 مم تاق | داتعم ادضه

 مذشسلا يلا منا اةيبسو هيلع ءاق اهب يزشملا لع اريج ةوقبلا كلت ف

 . اهزخالا ن||تنصر بسلَوَمَح دنع كطلا نارجأ محد ثدذأمتملا
 كارل ابةخالاب كار ءاهشالفتسمر عيبلا دج بئعابشم اش لزب
 م عيملا نضن قاميلذلا كاكا ال امنشنلا سدر ىمدقب قماق اضن

 ن فو ضرع كجمال بدليل عج

 . ودم تمارك قطا ةس نق هب أب قصالم اجلا «دفنيال ديرك
 أنلا بيطد ذأ نإ سلا ضولا دجن شح مهفعب طقسا طباح
 ول انك عيدطلاف رص لا نيب ةمختملاب يش أ اخ مضت ناولد
 بلطاوطحاذائع ةمزشسم اب هل صقر طاملا بلطف ايبا لكيرشلا تاكم

 ىضعبلاز خا ميتا دارا عصبج ارسلا ليد ةيفنشلا طقسا |هب هأ ىنقن
 طا هنا ع لمترلو يزشلل عاج 5 كم قابلا كد
 + ال يقف زار عمت هب ةمامتتسو دم[ ضيا
 ريلدس نو ماكوم لإ ليال نالاارثلا ليكد زعبل طل هصيد اه

 ٌةَعْفْسْلا بْلط بأي .اوجال نقولا 8 ةمنشالب ال

 محو



 رهنالف ٍيتشلا لعد هلي جول عيرابلا ىلع م ةيباوملا بلطوكد هرتكد

 «تلطن دمثدإد نكمول ىحدنم بالود اهنا ل طرشت هيإع
 تالثنم ىرتش لوميا ردع لطم *ءال نكمن ناو هنت.

 توي موحد ىلا لي للان ايب أ يتشأناد انكاه
 يارا طخ فهد هتك لأجل قلطموزجشا بل ١ ١
 تل ملاذع كد اهيرشأ نأف دم فلج | عيفشلا ةيكف دع مهل
 نيل غايككو اهبرداتافارشلا ع هلاسوشنتلا نقد املعلا نه

 ناضج متآو اهب هل ىقش عسسل نهربو ا ببسلاو | لصا لماع
 ضسشلراارإ|سبحوردللو ئءاضحا هز صفا ذو ىوعرلا كفو

 هاو ضم لانا ميا ليت
 ىمشو نوصعضشب يزتلإ ضيف مويأع ةنيجلا عمشالب

 قش لعد يناشملا دل عيبملا ماس لد عبابلا لع ةريولاو معمل
 هنم أر كرات اطرتسن اد بيعلاو هي هرلار اخ عضتملل رجس ول
 انعيرلو ى غلا ىدصنتلا ف هقف ىدشملاو ميصشلا نلتخاذاو

 ليلا ضتدالب هنا همياب هانم يفشلل ىدأ قهاعبمتلا
 طحر عيفسلا قزح خرملغ زممسلا ططحب يزاشلا ضيم عمم هل
 هةميهلاب يذلا فو هزم نضاي لمح كلا غد الة دايزلاد لكلأ
 . ليوم كك دضالا ةقدب ككذ خابر اجب دامس عيب ضد
 مئتدتح ككمرلد لالا دجن دخاد لال # لطرد !لاحب تنحاب
 رس رنا ةهقددر ثمل لجو هتعنش كطب لجالا دنع بلطي قم
 رز جرملل لقد هذرعم كرصو ليسرلا ومنو أيش د عيفشنلا ناكتنا
 ضر بولاد أنبلا ةمدد نملابو ب ان:قساود | مسا ذلإ عوج اب
 ٠ قعدنا قن عيج ضقت |/امولعرتملا ككأ نما يرانا
 تعم غو نا طمترالاب عييتلا عجرو عملو رهبلاد دولا
 بنحو | ضصتن اى قيب | درجتلا نضدارارلا تخش نفلا لك
 ماصكيزم) | نم طّمِس ثيحؤزؤب نمرالا ضن ضلت اذا م ن الع



 ضل سيدتى جالا تتم انبلاب يرتطل/ زدنا ةيورلاهصيخر

 بعوالمزسراةرومرا وردا تشاطّقس دأنة كه طي [د

 ميج, ويش كولا طيف اسس ذااملظن لكك! كود بادو .

 ةزدبحناد كب ثم امال موالخغد انضمأ عاتبإ نا هرشبد هل
 هتصمطت سا هرم اهارتشا دتدد ةيداعس ةز أب كاهد | يشل
 بيل ىلا ةرنشنلاب يقمن اكل | اغسل لتر ل والا سلا
 داق أفنا عنابلا تح عاطمتن اكد ساو عيب ح بلطلا انكم

 ؟اميزماويلطر جلاب ةمقخلا م نزياتتلا تند نيرمن دبه
 الدال معضل لاةدااوبوجع د متت له ] كوه لب

 ثعرإ :ببهد ةّددصو راد صح عيب لنغ وأبو لكد نيعغاال
 ادرج موهع لص دانيعذا علج] دسو | حا كلبخد|تمشادد

 هايم هد رجابلا اجت سبوا لامأ ضع لب دن | درعمد

 'ديعلا تيتو ٌهلامالاب وا ثقحالب درلا كالذع كاسام أضفت

 اشزلو هفيبمج ةليسلد ةامس ميسثو نرإ اب غتسلا 3 هذامل

 الا و

 طخبملا ديبا علو ةمدقلا عم ءامثنإلاواةئالا بط كك لطب

 :9لأج متمغشم عيبده ةسدر|عز ضرع » أهتم هدأ صيرطتاقلا دنع
 عفشبام عيبر يزشمللاال هاهو ا بلطلا دج: نزالا له غيفشلا

 ميلا رشسو الر يمل طرشبد خبر اتلطم ةمنشللاب انيتمل لح هب
 ٠ ىاذيل ونا هتف بلطواهمواسواهرما كسا نان كزشلا

 خان تعيباها ماع ماع كلاب تعيباهن اعينشلل جه كرا نص
 اان عساها تابدلد ةعفشلا لف رثكوأ نللمتفةدريمش داب ا
 هنا نآبذع له بيز يزشلا نابماعتاو هل تشل, تلا هند
 فال ناككرثم عمره ىؤشملا نا لعولو ةىنشلا هلذ زكي



 - صئشلا لن كلش ههلب اع دع تسنلا ارشن هفلبولو ريحت بيت

 عضل اج اءاردالا اساقع عاب نادال هكع شد لكان
 |مهس عاب أو يرتكللامدْلا انف مهدول ان[ ةمتلمالا
 ث! طمس ل هلا مهمل ثرادلا ةعضنلاد اهتمتب عاتب[ عنب ةئم
 كار انأ و بول ابان ملاب :مفثس اف دنس يوم مفرد 'ع نم عا

 اةاندأونوُج د ةئزشلا طاتسلل ةلبحلا هرلس تملا دج ولفلا
 دتخو هركسال ضسوي كا دنغم اهتسأ اهئوْبن خرا ةليحلااءاو
 5 أملا ف لضدو هلعفشسلا قف دوب هل لومن ىكطنو هركش نه

 دحادرعب.ابلأد امامع ةعاجىرشا اذا هبل طانسال ةايعالو

 مع صد ذحأي ناعيمشللد مددعتب ةمئثلااب ذخالا هدب
 قع( تدد دئاملاازه كسلا وال همكسو قابلا كو
 يرشملا وش عيشتلا ذخا عي.ارلا مساقن ةمرسمراعرإ 5ك كري

 ذا مدح لذعاةلطم يضمن هأ نيل د هىتمل اب هل لصحعدإ
 7 كيال عرتشملا مسأقو نك يملا ر ادلانمهبيطت نيمرتلا دحأ عاب

 ن: انطإ ىزش أول مهضتن عيمشلا د وكس كيح عبي م يذلا
 داضِجن ءامشئاام دج كاان عيفتس أح ئتامشتساهد ادأد
 رارإ ا هوب يزكلاملذإل نلتخا هيض ضقني كاهل ف وربع
 د! دنهل لعه هكر اجلاد ىناشلا لونل ناهد نكيدولا
 بلطركا ناو ةِئبأولا بلط ىرتشملاركساولا يدب هيد فسوت
 واكل اني فسأل زهرا هياَوَل دنعةأهشولم
 جأفنلالا «مضجسوا رشا ل طاوببسد نيعمؤي حم أش ببطن عظج
 ز الدالا هب لصخجالا لمنلاوهاهنكرو بوصل جو لح هاك
 أهو هئّشلاب ةعفنملا توف مدع وطرد ابضنالا نيبزيبتلاد
 ”ةنلاوهد ةاد ابلاد نضال | ظمتشم ةر_ حلم لكبديصن يمت
 جرن ماسة مع كيال دجاج رع وشا كابل امنت

 7 تال طدنع تف نلايظن ع اولعربجاناد قاتلا لدا

 هدة

1 



 صار بضن ناو بحارهد جالب ميل لاملا ثيم تزيي مساق بضير

 نيميالر اهب ماع انيما ال دعم ومبلا درد.إعرهر عع

 مهن اذ الا اكرتسملا ىنجرب صو ماسلا كرثبالد املدهار

 ندير أّععو م مانيب ميرا توعر د طْ مش د هنع ينال نبخص

 ومال دزرح شارما الس كد ءاش
 ا قحاوهبم اعمل تاأنعمب ثاالو رم ددعو 3

 مهو مامموهو _ نول !+دعو توما !عانهروأر املأ

 فرانك بصف رب ن اذ ابد او ب صنو بيا غو اربغص
 هنم هيو ساؤلا د |لئطلا ثرءاولا عم.ت 4 مدحأ بانر

 ركاعذ بلطيد :صحج ليك عت معتذي نا مدحا طب مشو ذل

 - تب قكرتتاو .تسحالازا را ااه

 اوةاسملاالا سبح دّحعأ ضورع مشو ماض /خ ظ و قرأ

 0 5 مساق دهشولو لبس أ عبتسإل هال 5 ظ

 ا ماضيالا مايللر
 001 يو

 'خ ماما موصوالوادحاو م الكتن اكا ذأ اهددجو ملكمتس .

 تي عزز هيلا ءاهسإع هل عار ساط رج لع همصنام
 للابابضمالا ملي و هبرسسبو هقيرطن بيضع لكس د اذبلا
 :االئامساجضيت مرقيد موماسا شكو كاثلاو خاكلاو

 هللا نينا لل قالا ملا ةفاياث جيض مو ل الا ميلا
 واسم مدمال دك مانعربالا ىلا ةظدتنال هارملاو

 5 ا

 س دوا ا مهؤي للا ز معرب م حاوتلتْحَأ سلا تلا
 دافتلا لهمارلا اهب قرطلا كوكي وطول ة لوطن نأ بإ 1

 ىارلاخ مماهسد ان اه اج رلا كاومال/ رين قي ضصازنلاب
 ظ ةطرللاومالا نعال ىضصاز اب تداقتل الخ دوسلاو ةيدأستم

 داع دحأو لكم د هركرلعر دري درخاطسو ولع هإ لمس ةزباح ظ

 7 سانينق| شما دهم اللا يسر تلا وتدو

3 
(١ 

9 ٠. 

70 
2 4 



 صن |نسس الش ا كد هبحاص دي خ أيس هبيصم هنا مدحإ

 تو ناصركماو هضم كيرْس نخاذ تضيف لاذ ناد هاهرإلا

 ىلا كسرلو انكم انكككذ عجب اصا فيس وراها لنه ل أق
 ياو ةدب أطالكباصاو اعاد استار: همسصلا زجشتو انك
 ةنيبل ل ند رحال اركماد هبيضنثم هن ارضالا دبر جايب اهدحا
 سطر منيعم_زعمن سر و رملا هنيبل ةريملافأه ام أذا أذ
 وشمل د وانتم تاتو اد اننا تقلا زهنملال
 درتسس بيطدغ جري لب ذمدعلال هبديضن نع يضع تر
 ئامزل ااباو |هوض اذاالا ضل ةموشملا كسلا نوره
 د]طب ىسملا + شمأذ تاغرمظرلو هب ضبا اهنمرقلدا هيرمولا
 : ًاضييسإلا رمد تا لكي .ارعد مهر هصال | ذ يصارتلاب فت د

 ' ىداولو مص ةكرتلا ثانيد نيساقتملا دهاع هأ الرهان اد
 بِر'ح هل دسأوناصعا اهدحأ بيصل ةرجم تعقد ال أميع
 ت ذاروئباعدح] قب ىِش هر ايظد لع هربكنا ل يسلزعالا
 ةماللداهمتجابلا بيض عذد تأف مش هيأ ع نلطو ضالا

 ىلع اوان "ع مص وز حاد اوهّسد اولذ ضقنل | لبمت موسلا
 يكن لأ كبي ةرسالا هملول ونملا نص مهيب كارم
 راد كس جأبقيولد ال ليمو د ساؤلاارسلاب ضوتسملاكتيرقسلا
 ثد همنرادو ماد ةلغوا ندعوا دبع ةمدخوا ثراددا

 نيلو | ةرجس ٌعرْموا نلؤو | لئمد ب ولرمو |ثيديشواديع ةلغ
 سعب ميلا لدفع م ةهمازملا تيساتكال ةاع
 .ةيحالص طرت خفي هب هصي اه دنع ؟امالا دع هصيالد ؟داخلا
 نحر ىزيلا برد ةرلاركذو ندئاعلا هيلعاد حبلا تعرملا
 عطومزم جرخن امو هاعسمدد اننمذ |هدحال طرشس ن | لطب نو ةرلاو ماعلاو ثصراملا نيب هيلكلاو ضالا طر

 فيصنتو نطل ج ازملا عقد دا هدب سريا بر مثمد ناعم 0 صل

 ٠ اه رصال نيل ادا_شملاو ةساتملا عاضخالتع ابل ١

 ف



 ْ نيل تيضنوأ نيرا يتلاعب نيصنتوا ضال فلو أ

 ديلا بحأ جن نيثلاهبلل تمن طرعستأو [هدحال بلو

 ل ينزل مزيلاد كربلا دابا دامس وبال وشراب ا | آ

 0 عاملاو أهل لعل ادا نورالاف [ضالل بعل اذ 1
 كيلو هلر نبل ادارضالا تاضالاد هلرقيل اوزيل ادأ يبن لرقبلاد :
 مرتع نأ لماما عال طرشي !ءجماخلا: تصمد اذ رضالل 0

 ؟مالذ تدنج عمرنا برالا تال :عوإ مم ريع ع 7

 08 طعنا [سدانالو اعدا هر لمص رج |خاللو يبا بيل

 تفهيرالا [سضا ميل هه لماملا لحم منيلاك اكد اد نس جم
 : , ولو مالا [ نبا هيله زهبالا برلهإم تاكا درقبلاو
 ميه سالف لماعلا بركددو اهموؤمملا نمرإلابرعتما
 عرلا فيي ن | اهعيبلا جوخ نب دب تو نيد ىدزنيو

 رو لصخخسلإو تشادااما لع اذان أبد كحرتي كأ د

 رجا لماما يض يزل كدا لية يلا تصمد دهالا ع

 ازد لعضا اضرب عقد داب
 ةعئكنأ أم .جداذلو كآفضد أموبب ىزرلاو عقدو هنمنب

 عل كينضأ نب جياجلا فركيوةلسلان ةجرارلاذ اة هرلع
 _ اهو راوزحالا ن شالنو اهرحارن ه اكل شد بلا تاكو لكن د
 . يللا لعطرشبوا+مصملاب اهيلع ءزرلاةققنو اهني دو لع
 ىعرش ]علا تاف لم عبزلا هنهرالا بمن ايولام تالي تدم

 ةغرازملا ذب ةلئلا 42 الاوهو لم اهتلل جال ادنعصصو لماولا

 ةلساعلا هلثمو نككهولتامضالف عياذلادبب ل ةزامااتلطم
 نانلا نضيج يلا كه صنم سني يازلإ تحال ا

 وو تاك هاقأسمل 52 هعيدمدلا ة نيضبو ١

 لاط درشير اضم اك ادم اكيهو ونس هرج ىاصيد ) ا

 4 اود الا ىالخج ناظباهدحا نما ذا انا ةهبرا كب 2

 ليف زمقس[ةاورجاالب له زجاالم كزيألدلا تقنا ْ

 دعم



 ملا تايبو عزل ةمجد ةعرازملا د هلكمرجاز لماعلا عجب

 ١ دال نعال رسرككرلد جينكم ل دلع عطيت انه اراه وتب
 . لنيل ا نوولا ن حضولذ صمد ااهينغلمواو تنم اهم
 خلت مل نورا خاسر دول د لل رجا لمامللذالاو طرشلا
 اهاعار كد تادست مودي ن ا/جرض اذ الصم نارمع ةرعلا
 ةرمبا منإبد ةأذأنسم نيرا ف ةبطر لوصا عند دولان ديل

 6 دولذ كوكي انجل و لع عي درنوحي هن أذ ةيطنلا ئالذك .
 كرا هرمانب جرئك وح أ يلح عويد نأ لع أ هنرازج عننا ةمطور
 اطرتسوأواوصاصل :بط)او ةرم تأيباليزاج تأغضن مهن
 لىصأو باطلاو ركتاو مركلا دوشو 5-0 اههنككلا

 قطا تأ هراح غرم يدر خلاد نأجتابلا

 ل ام ييوخلاد نيالا فركب هديل ةمدلعم را
 4 ١ هلمعرجاد هضح ةقزحالا و نيرال ب كلا دزملا وهمي
 الا_حاسلومو ةريشابنم :ةلاطتوسبفد م لكجاهتملاو لس تاونن جلا كبه

 وهفسفس وذ و نانو هنئمو موتي ]املا تام اذ ةيدرلاد أ يدم زعم أهداعإ ظ

 ا مماعل ا ةووألكذ جد ايملاذانامداو عقادلا ةثرمو هرك
 ةيعتو لما لل اند اه دحتصقلا لب اهدحا تعمل نآو

 هالو معلا زسانعاع ليماعلا كرك هنو ةعيمارملاكسزحملاب

 أن2عابذل | بانك ةنمروعتسم رهط خت أ ياذراس
 ىا ند عرج ةءوزملا ةاكذد كدب هذا هنا نم ناجع
 مذدرعو ةيلل اد نامل نيب عذرا خالو ك دبلا دم عن درعنجرم
 ماس الذ يا طبل حر نأجدرلاو يملاد مملح
 : بس الإ ةقرهو | هطيلتولو مدل | راو علد والا ىرها أم
 ”دبهأر دند ءهاركلا عم له نيعوزنمان ايو و ناي اوؤظو

 أو هذال ىلا يلع جل امغدعب هركد اجمال ليه فش
 كرو ةريينا لئيح ذلسلاو سارلا طر عضلاد اها م



 نأ ءرلل جر |خال الح اسم عرذلا كوكاهرتسم ةلّتعما كل جلا
 7 نزحت د امن ذهن يوحد اس ذاك انيس نأ

 ةحيذال سطاوانلدادا<ذااد ةيمسلا ل سمن اصف ةإرمأ ٠ ئ ظ

 ايسان اكره اد اءعمتلا كانو دّيمر يحير قد ظ
 هدأ نسل هل مكركل ضو تأد مريع كت همسأ عم 1 ولع

 الذ مسأو سبأ عبير توحنطع فار تالذنم|شتميلا
 ةعااتر حاجصالا لّيهاحرااكىعمر غوصلضون أذ كالذوا :

 أهلا بوتس عمل الل ركل اوه ةنمدتلا ةظرتسو بمر 1
 حن أ عسر | هيرب تالذع كرفخ رجلا هأ بت حالت ناعز
 هنروكل اًمهذلا دعس طعرلو ةرمسلا وب ايمم هسا
 هدلإ ل لومي نأ بعسل هبطحلا تال همالا'غ لحال
 تلون ودخ .ىلو أهب هركدو !واليربلاهنلأ
 ريدارماو سلا هنأ لاول ايلغملا ادتبا 2م أهب دصحرلام

 . لاحاهويسر ءالصلا 2 عر اسنيصنال هناذ دورا هانم 2 --
 لعبح ىلل ل دب لبد ةيمشلاتعع جنا اربتملاد كيلا 250007 كي

 ديص هذ زمديالو هيلكع فغيدرقباتس ككلد يعن ةركو لبالا ٠

 الد ريطر يبس ببلد ا بأن ةلجتالو هما ةاكذد كك ل ١
 بنملادمونيزلاو عيملاة ]يال د لقبلاد ةيلهالا رمل تارك

 تيرا غويبلاد يملا دبل ذلاو عقبإلاو ءاويلسلاو بلشلاو |
 براد ِغاطلا نع كما الإ امداوم:لو ئاخبلاد غيلاد ا
 بئالاو عرزلا بارع ةأككالب وسلا عارناد دليل لعد يفايراملاو ظ ا
 يي دال |الا ةراجد هجعنر هل رمان لكوتال امي ذد أ بهم قعّمعلاو 0 ا

 ردنا الآلاد تلح مدلا جرخدا تكن ةأس 25 سزنكلو 1

 2 ملةأش 2 مدلاجنعلب ىضتإ تارلح عت اودت أيه 0
 تاقاتضناو لكيالاهان تحد نا ©الأ دو اهت احدت ٍ ا

 ًاهلبجرمترم ناز تلك هتفضتداد لكرسال هني ع تمن ناو
 1 لك ودال : ١



 0 ذأ 7 7
 تيم او ةكمس ج ةئس اةلطم تكا نأ كد |هّيأبحت لع ناد
 لاو ماهو كيرالا ءديّمل عد لالا: تلح دعم ةندرلا
 .ميينم الا ةتبم جلا م لص اوضملا ل ضينمللو ات هدد مماركُ
 م ةرصصالا باقل ولا :مولياك ليد هوه لت

 كال ىلع منلا ةذدص هيئاع نأ ارأسلاد ةمادالاو

 .جودرملا مككو تي ةز وجب اهتكمو كولا هيبسم قال عتيج
 . تدىّمعلا ةباولا لا لرصولاد بجاولا ردع نع
 رخل وبرج ةن ادد مسوأ هس هإغط نحال هس فل عرسوم معد
 هنم 2( 2 لمدد ه]امعربوصلا هرل د نمىضصتو همايارشاىلا
 ليو ةنس كارتساوو مليمب مقتل لذي ىقبامو لئلا
 مستو بها اهدارش لبد اذ د اذا سصتسا ةيعصال ترس
 دهاهتش »ل دأو داجلاد داما م هوم مكاذأ ال اذازعالان و

 ىذ ناكل مدبر شيلا حولط زدورصم 2 عدنا ةالصلا ِ

 ىله تولاد ةدالرلاو هرضورّمخلا اهْشوخاريعللو ةرثع 1

 دل د ناو هيلع سعال اهذا خامه ايالا لوا نفاع تام
 ىلص,ءامالا نا تيس أل هند تاهتاد هيلع رع رتشالا مويا

 ديعلا مويااددهسولاككبكشلا هد دةالصلا دان ةءاهطرنب
 نايا اللا مازجا ديره مهنا ناب“ 0000

 دال رحأوي قدضب اعمابا تضمو حفقملا تكرمراو اليل ذل
 نيل هد الد | اه اهستخ اهتموا ملاهارشسر تهد هنيعل
 نآَمم لب الا مسعر ارهد ةن الثلا ماد عاضح كلاد ن اضلا لم
 الولاد ىضلاو انجب يصضنو ةأشلازم لوحو سيرداجلاو يلامس
 ول( نمل !ي ريل د2 ادهن ناو ضرلاو مرسلا طايهتي اذا
 نزل: عوطتمو كسنلا كل وشال فلاجملادأامجهل اد اموعلاد
 أمل رسارلو ارىلاد ةل الذل اكملاو امفلد جالو نيلا دا بلا دا



 ٠ ايطناكمااماتماهرجت ةمأتادباض غنام بيعي تين" مةميلس
 ةكيرولالأ5د ةعسلا دحا ثامنا و لذ هازجارلا اريمد نأو

 ملايير اياضن تسلا كيتس ناكتاذ ع كد هتعاوجذا
 تأبدددرخرب دانه ميوبو ةيعالا يلع و ممزجأ دعك ل
 لدتوبارجوا لانزع هتمؤغند ااه دلك دفع دب اكعد 2 . ًاهرهتمالاو لكذ لعن | هديب عذب ناد شلشلا ذم ةُمدَص قال

 لضم راللا ملا عييت أذ هفكص لك لاهم ل ا اب هب مضت
 ةلضئنل عذلا لنه اهو رصنج هركبد |هتمرارلا جا طمبالو ري
 ؟اسلكجدد نانا كملي د هتيم أهنيلب عاتشنالاد جدام نال
 تب انك اونضو ةمددولا الص ةأثء كر ميم ديماص
 'ارلالاهدنعر دكنع ءاص» ديكملك ةحاب ل اهرظملا
 8 5 - 2 . ديم توزلا لاب جالا ةبشكءارلإ لدن با

 هب نكقناهأرّصموهر هيلع صامو هسفحنع كل ملا عق ِدَباَم

 اهو بوه يزيل عبشلا لا عابتد هموص وأ ياك ةالصلا د
 نضام اليل و نئلا موص ةوددرضتلالا هفزد تاكو هر
 نع طب اهؤسابطتة كيلا هيل د ناتالا تبا هر
 . يظان اهدالاو برطملاو لكل لوم هاك( لح ءتعاس »< ذذ
 بشزأا ةقأعن لكك |ازكو ةارملا د طجرلل ةضدد بهذ انا زم
 ظ ف فروليد اج وص مالا اما لاكتكالاو ةضلاو
 دلل طضضنمج رسإع بدك اد ضضئعم »انا نمبيرشلا لجو
 لصن 'جلابجولار ءضملا عنعرم قبو صمد يركع
 ةمدر مضي د ب اورد ماجن جوا هضم حدا نيكسو تيس
 تدلل تسال نهال وجاهد ةضفلاد بعدرلا صوم
 نزال و هد دمحلا ف ىصلاو كولرملاد م كذورتخوا لضت تانك

 "لوط |رزحااذااكتهامائملا غسبمل ادزد اكله ؤسافلاو
 للم ازايدلا كمل. ىلا ظرشسو همارتسلازبوكف انآ عيب
 ىرؤارعول و لدع ام اوربحا نأ ميس لا ةسانج نع

2 
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 لس لوالا طسي ا



 انما املا ثلماولو هيآم لأخي لمعت" م سوتسملا د قساؤلا ف

 ل اهوحارنج هب : ناظاذ ااه مميش أضن هكدصءاذا

 يسلق ممملا عمده نان لكك هدّمهأشه بهاد ةملد

 الد جرخونملا طرد د تاك اذ هي ىدتش نع بانا
 بيل يرسل ]| صخالساسعالال داماعتباو يمين

 1 ٌةأرملا ال لجرلا ىلع بلل تو 0 و

 رام ادن لا وسام
 دو كتر لاهل 25 أبالو ٍلْوالاو سالما ده

 ع عامل د 5000 اونا ناك هنن
 هايساهرسأو هشايدأد سؤ لككو :حارلل رص تت لتخأو

 ىضضعلا بل هركد طتف برلل غ هسكعم عاعتيطو عيعربا
 ن اولالاباساشال ىابالد ل اجلا مسالا رمت الا نعشرلاو
 نيس ةلحو قطنمر ءاحجعالا ةضدد بهند لحزإ لحال

 مص "| ةرضلار بهذورخز درر اهرب مُكالل معلا

 ضف ا تاتلاو ناطللل يذل معلا كد صنلابالتنلملاب
 000 ةضمحا لب بهزي مزن لرجالو

 ١ 4 ءرلاالو طاخمودأ 'رصرأ ةدرخجال  يرعو ا أبه د ىصلا

 تكلف رسزبام كوسم جلا لهل راقت هرظنلا خا

 هجحولاو ىاارلا لا مك اجرخملا الملا هما و هسرعزمد

 رمهظلا 2ل 2 الهلو هنوهش نمأ نادضمل ادق امل ادمدصلاد

 الا هس ظن لاو لوك هريع ةماكعو دذقلاد نطبلاد
 مف فانوس فاخن أو ١ اا فر ةييدجأ نم

 ىلا ةيبنجالازمو دهاتم ازا حنش ةوهللا دح تفل

 ةوهيل ناخ نا أ وم ينج ماه ديعد اضضاينيكوأهدجو
 دهنشو ملك 2 ضاّيك دجاحلالا اههجد لا هان عسم أ

 منهي كرا ظننح اين اواوكاهارثسي اماكن بم ازك و أهيلع

 نباح ام الازم ةؤسملا امل ظفتتو ةوزعلار دقن اهنجرم



 ىنصالا لهرلاكةيملو |هترهش د تنه| تا لهراا : انكو لهنا

 نرظنملا وكل ونصح لك ةابسسملا : دب كلر الذ هعالا كت

 ةضعا اننا ف ثنملاو بويجلاو رعي زوال اصلا ليش هيلا ١ ا

 ا تيسأعيي هسرنعو أهن ذا يدل هما نع هل نعز اجو لعل 7

 1 دبع أما نية يرشموااركموأ د ةما كم نم هربعو ]ريت

 أهب 2 ددنطولا هيلع رجول ام : نمدا امرا

 نال دمر عطوبر رمش اذ ترهشدو صبتك نهد ةضبب

 : تلصق بالو اهضند له خلا الو اهند أهداركم ةضيح دتميالو

 ظ "أو وضعي ٌةماجأ لم كك 000 دتعال الك نأ
 ظ لهدسانلادلا ني نمننلا دجب لصاحلابالدقزشلا ديد

 1000 بيضتأ اب بعدا هصماهبشد نا ش

 د أب هند اكدوا ٌءيسموبج هو عنضاح ةضيج قرد
 ١ هلال |هوعزتع بالو هب اكل تخوا ةيسيوجلا كيس اةعارتلا

 أ راق ةيكسلبالت ةنوهرلا كد غجاتسملاو ةببرصحملا رد
 »ع 7 ” اذا جوالالا لكذ اهرهط د اهب ضي عيابلا نا ماعاذا

 ظ قو مضّش م يزشلاو اا شلاليد عيابلا يكن دع
 ضبضد عزشب ماهديب اهرما فذكر نا طهطب اعدزوا هب |

 نوعدأهأضر دسفتو ارثملا دج اهتباكيدا جوزلانلطْند ضيفنو ا

 هيلعاتم وو ْم اعز فأتخا ن أتمأ ل هلامتسا الم ىطولا هأ ْ

 ] دارماهدعل جرد مرجيوهإ لا ورافنا اسكيشبد لور نكد ا
 ول و دع ادرازانف هّسناعم ءلجرلا ليت كو نتعما حان ظ 0

 هوجأضم للل شويالو ةفاصم ا(رتأج ةحدإ صبح هيلع نام ظ
 دياي ىاال زازا ناجاجنو مدح ددطكأو لصرلا أل

 ا ءشصحرال هوحا هسأمأب د ل داهلا كاطلسلاو ماعلا لح درا

 ا ليو هياجا انطيرفلب «تاده موا ماعزميل طاع هرقل

 ال |لبعلا يديد نيب تهرشالا لب ةيهدركم هند دد لسصتو ال

 0| كامو جاوا ب

0 



 ناجد اطول عافت الا مص ع اهرلع بلغ داهرموا باب هطول

 هريشعل مو ةرلختو ملسم ف العرج نع نمد اكىلع تيد نإ

 ًاصخو يسن ةدابحو 5 دأيعو ادهم 1 شين 41

 ةماللعس دىعاؤلا ثركرو ةضهللو لإ لع ربل لارتاو مر اهبلا

 (ةت غال جبد ميغصلا نمدياالاءا نسو مد1لن را ولا ماو

 ةردعبزمريصع عبو امد همال هثراجاد مهرج ثوه طتلمو
 دشعلا لخا م عالس عيب و هب طول نم نمرا عيب كالخ ار

 | !ءهريزب ال ذؤوكككي رار تيب غماجاد جاب كؤض محو
 ايد فلو دع اطنذا ةشيسؤا ةنيكوامانتي عيب نذتمل
 ا ارجأت هي ره لوندد دبعلاديد دبعلا يشد اهّضاو ة[كم توب

 ندا دادهامأب نسل رد يلح لاتصال وسلا
 صللاو انام هنمدنحايل مام داب ضارداد ضد ؛ ١نيكسأو

 ةلروقد ريموت لملا لمحت وتل هيد فر لادا
 دجال 0 كش مهلا لمعت هياعدش

 ١ فعالا عميد هلهابرضي داب جم اهبل هرثبلا تّيور ايتعأو :
 هنلع خاب د مزح عبي [نأف هزها تودد هذؤهدم لضفأي عمس

 لوطا لاسم هيو د مضر أ: ناطر اركسسم ن يراد اق أكو

 مرش رمسبد أ شحاذ اي دّسن هما بابر| ىد اذااا ماه رعسل
 ناك اذ انل ارصتت ادا تاملولل ككسا هركن ىارلا لها

 3| تاجأهمرسكمم ىيلسما تاررجإع اءاطمهعسلا تطاهسيطي
 أهجا 3 لكي عّس أ تاأذ عملا دتسإ عتمورم ع. تامارمل كات هيقرب
 لضم ل
 الا نينباملا زم اطرتسول مرهو دحاد باه ]املا طرشس نا جمل
 م وب ريك أظأ اق كلو : ةهقضتملا ازكو امسب اكل ان كلذ دااذا

 جوبسا لق لأ تعالو هذ دب تيظنتو -تناعولهد ةعبلا

 ا د حان طل نط ةالصلا مالا
 لش هس انلا طب صو ى ءوصد لكلا ناك ا لنفحأ



 نب 8#

 ول انوع مال جزيل تاطلسل خا ىف قهةييي يل هند
 دينا اذا قب هوكرال ادهالا هجهدع ملسملا محا داس ركذ

 هو ةيححو عالبنولو ةبجاد معلا ةلصو ديلاب ةدأشالاد نيملا
 ملسول د كيكس هل زج اح باول ف ديمديإلو ةمزلا لما لع لاجالو
 مالا املا بحال بالا ءالس مسالم دكيالبجت كذاادلع
 يل ابكت !سابالل اريك دمسأ نائم نعرلا ديعيو هلأ دبع
 ديو مليا هركيمدمساب يجوز ةارلاد مايا لحرل اوغدب ناد 9

 رب أس لعل تشد ةيزلل عابلل ةلاحو الخلل شد ةزانملل تلد
 : نيت ىوجامونو هرنخ ماعدا إش ءنْلِللهأ تاسلوهو نسلألا

 ث خيدملا هزملالا تولا يدرك نانا ىءركبالسوتلا ٠
 ل انا هركرد غل اهكاانكد ىلوللا يصل( سبل ىابال ةيصعم
 تعتزل مزمل اتم ارب اكل خال دركدلل كم صل ر ارسل اد
 اهتنيز اك ركل اق دبل ةيداج لد ةاد دزعوا ةيضنلاد
 تلال ودل تزدعطد لهاا يطدو اهدا رمل لح
 تكدا فدع ضقن ادي دم دلطنل ا نم عايش دكر ا يف
 )الما بحا اذا تتاوملا تب أ( يتتعاو نالذةما

 مريب وهو جرالو )سم ةكوامم تسي داب عفت وع أضر
 كذا نا اياكم هتوصاهب عسشال ماو اىوتداب نم حاصاخا ةبرَملا

 قحا ل الاذ هنعاهيهند ايحالا دعب اطتنولد كد ج مامالا هل
 ةعترا نم ةجيرملا اونو يأ حالا طاحا م ةتيمأ نضر ايحارل د أهب
 رجبم ةمرارلا نمراما فل والا قرطعوقن تاتا لعن
 [ب] تاداهبق حاره بهو عرج لأ تعهد ينس ثالث اولها م
 ثويعالو احا ونول نامل شدا ةأشسملا اويل م ضو |اهمركرل د
 متعنإل لا انغالام مطتعيننا ءامالا سبا ورم|ىل نم ٍفَرداهأ حا

 فنا ءلاصتم أد نوب مرحو امل اهم ويستيس جلا رابالاو لملاك
 ظ نيعل !«يعدجأمالا ث ذاب تاومزج اهجزحا ذا بأجمل دم عارند

 ةياوسك



 طا ريب اذ ضحولو هنهزمحلا زم عرذيس عني و باج لكس ةيأشع
 دع والايبلا امة يهاند ؛امالا نذأب مالا يبلا ميج
 دال اج ودتث لنلا تارللزم عمل ناثللو هبي 5 3 تكي مرغغ تور اح نحيت زياهذب كك هله الذ هن اغلا

 تاولا تعرالا ف فيرطلر بت كر ىو لصباح منح هانع

 1 |بهيلا ان اد:ءزج د دوس منسم |اهيف و تاج لكم -
 رار رجا ةديحناسن ايجي

 برس وئتسْلاَو ل! بيص برسل[ هك تاومإإلا هلل عال

 د .انابرعزجبملام ليجمع لكل عاهبلاو دا غب
 ضنا هد مرا نمره قْسوأموكو هارملا ده 0 يظِع د

 رز هنلا بيز تنزه نا هبا ددهسال ةماعلا ضد[ تااحرملا

 هردند هرأتفو هرانرقم زعبل ود بضند هعيربزو عروس و ءصرأو

 نولاوصمإلا'و عراوج الج وراد يطع عرج قس هل هنذ أبالا

 لم هم دوبلا | تراهم وهيحاصتت ذايالا هن . قتال تعد نوك#

 كم 2 لورا: ةئشلا دب معني ناهإذ لجرلم ثيرهتلا وا
 كَ | جركمنا اما هإ لا يد ناذ هيب ام دجج ن اكأذا
 اان هنكخ كل تايد[
 مفدتو طقندإ اما كك لايهأملا مع

 ا اا
 مالسوه رتاج دالا دانك ناكماد عالسلاب هلتافي نأ هإ

 نادال تيبزم كراع عوز ىرك ملك حاصد تناكأذا

14 001 
 ازيواجن أن هالعازم مع كر تملارغلا يك ةنددد دعب

 111 دنورا يود برتلا ىوع د كصدر ئربل جر
 قاتم: هرهلاد الا ىرحكبال نا تورث هسدام ان رهن أهند

 .لض داي راجركرإد نيذي نكران او هلل جان كريد كك كل
 نوما انه دار "1 ل هداو ءارهلا انه نأ نأيبل |

 نوي م
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 ا
 ١
 ١

 ا ا تلعسعلا ظ
 ا

 0 طلا ايت ئلارهد ركسلا هزل ةنسانجد هيلث سلفا 08
 00 دتش|و لخاذا ءاطكلاو بيزلا امزم جلا وهد بيبزلا عيش و 9

 6اس ا دوش ا يتلو دلو امال اهلا

 لول د ةنخلد أي دا تذأتنال 5 ددماومرعو

 1 مخ زاغمادجىتملادا بازملادا طل عدارز ف بصلاة هلم
 4 _غرشلا هاويصتخا مهنه برشلا ف عظنهند تالتمالا

 ١| قدوس منان هطلا د موالتخا فالج مع امدملع مهب
 || ١١ ةيلادأ رول صا لمهن ينم تل ضالسأت هتورمكم

 #0 © ا د و
 ؟ناسةورطل مانهمالر برس ىبل ئرطادأ ىرملا هبيضن
 دارلا ةزهئكاس,تع اهكاس نم كذارا جلل اباب هند كفيت ا مدحا
 . صل نرادلا نكس ناكاذاام نعالج ٍقرطلاانه خاصا
 قويبالد بهوبالو جايب الو دب عاقتسالاب كعدند ثمديد عيدإل ثيح
 مك ؤر مدرج, دنع لصد اخ ل دب سيان كب جوجالد هب

 هبدأ هنم كم نأذ هن ذا وربه بس م فسمالو توزع

 ةبيرتسالا بسن انآ كه كامدا بلد بضلاب كاقلا
 ٠ 15| بنما امن قلاش - ةيبرااهنم( ىلإ هركيامبالا

 هضم اهني اهرثكء اهلل وصد دبزلاب تذدم دتشاو الغ
 اهتلامإلاهموتت طقسو لس مريكمو ل وبل اكةظلخم ةسامي
 ًاهمكب مما ناو اهبدام وأبي نوكالد اهب أفلا مىعر

 قاتلا هزمجتلز ملا هيه شال ركسدا اهب باش

 ذنب ةعلاهنم] لال د [ل خس زكمال زرنا يحن د أاهتدرحو

 دنلاذيمتلاوولانّتبلاو للا ذ يشب هكآطلاو يرطووملالب

 . كابل زينلاب نيضبوزللربغ عبب وص دىنملا تلثملاد ذلوا عل

 (مكركسإلب هير أش دججتلو طأنتتمالابرثلل يورد بيم هرسكد



 أش اهنس ككل خلل ةمرع نو نكت ؤمتالا وةشسيشملا هيلا لكأ
 دق ل د اكمل دود اوررين كسلا ديالا
 اج مب شعت اب ككمديصل هك بص ةفرحوا يتلا عابره
 دصلا ليدالابوضمار اين دوام اهدجؤ تاو نايل هيض اذا أم
 يمول هيلي طم اهو هز ابد بككم بلتخد بان يذل

 تأعجرحد كربلا ف هذوعد |ذا ؟وهرلابد_لككأ نفاشلت كلا
 نيحاع ابرام دنع هةرمشلاد كاكا ملسملا ناد هنمعضوم يأ
 بلاك يصم] <ال باكاملا بلك ؟راشبالاناد كوب شحم عنتم
 | ذا. تيلخع هلاسرادبع تفقد ل ليبالب يرد ط/راعبر اع
 دهن هزم هإ/ أ بكا فك( ثآد لك( نابل هنم لك( تأ ددوملا نك
 هع ذيول ندد اعتب قععجس ه داصام اكو كل ثالث هس
 ديفا نإ درا زن اذ يلا جزا انيح دك تحل سيمر لقتل
 باكا تطضوا||.كام هيل اهامْلاد ةعضب ةنم هل عطقد بطلا نم
 هنجطذديصلا شفيولو هم د زم برتسول مكن ام لك( ككاو هند
 هشهب امل ولو كوبا هنم لمي [د هتف هكر 'مابزكأت ةعضصن
 لأ |.للكك ؟يميحاص ءزخا قدح هنم كوك ماك هتف ديصلا عبتد
 + رختلا ىرل اب هةحلطرسسو ة كة ايحديصلا كرد ||ذ او لح
 ييارال م. 1تاذ دممسالم اضم باخول هيإطتعدعدالاد جيزخيلد
 أنه ةونمملا :أيذلو نلالم الع ةمدكلا عم هأكذ ايح ل سملاوا

 ناو ةأيمل :ضيزملاوأهناوهاد ةيدّرملا 3و جودا ةأيحىزه ام
 صر لك عرج نسرءاواس أذ اىئاكت نان ىوتفلا هبلعد تلق
 رح تا ةدإيْضن هد ديد وأ منضعب ضارعم هته دارج أذ اسم
 دام عفرداءدبص كدا لح ةلح هيافيحتن امولد

 يااا نهالا لع ممدنأو مرحنورالا كل هزم ىدزند لبهدا

 نادم رجزددحا ل سربرل و ارهزنأد يتوج عجد هيك ماسم
 ىضملا ال هنموضع مق ذه يم ديصك ل كهل ع لستم عدإع نخاع

 ذو لع طيشيع زنط لساد ب دب نموجالذ نيد سجس

 يفتي



 أ

 ل هيه نهرا اديشن 5 ماس: ال جادا تعور ١

71 

 ( هاكاوا هس|منمصن مظذدا هزمخ عم زكالاو اكاالث ١ كيش ناد

 كيناد دئرمد خدر جوج ديص مرحر اكلم نيفصشئدا
 هند ا ناد لحد ندائللون» ءؤتتضحطا هامرد .ناكرلذ احرص
 ه تمازج ص اورغ مروح لوالا نفأتلا نفضو ءرحد لوول

 ريع لج معي هبد ملكوت ليحتل امد هرج لكوي أم دا يطص| لهو
 ركب هلغد مدع 2مالاد ابم ال لريطلاذخإ ةراجم نيمل رنج
 كذتايلعالام هراعدا ناشد رسحعمس حلاوطلاب ىزارلا ملك
 يأ ذأدميلا كذد سا سحع سام فالخجاج ماريص ب اصاخ هيلا
 ن ١ تاذ هفلظو ا هنرذ باصأد ايبظ ملح كال ل الح ديص
 هل سابلمت دمديصلا لق كلا لا ةربملا دالالاو لك هأع د

 .دفعتت معو | ةقّضحن رزاكهنم هدأ ضتسأ نكيقكيلام
 هلت نع خيجرلاد هلت نهارا (نالبإع لوتدو باج
 , اضيق : مس لعل ملازم أد .هو لوحي نهن برا هضيئو

 ررملاد نيدلا لمد هدهد لفالاب كهذا ن رعطموهر عيبلاك

 ىو أدتعلا نيييإاذا نهلا ءوساعنصوبعلا ضنمل | مىب ند
 وأ [ملجو را قراادتق ةواس أو هعالاد ونصت

 . لضفلاب ههدو نرجس طمس تضفواةنام|لضفلا اكد دان

 ميه مزيد بلطمأ و اًعلطم ف اهببالب كالمملا كوعببب نضر

 كوضلا دن نهر بحمد هرب خْنِهلا تاك اد هب هسبح أ د
 0 اصامجولث ثذالأب الااّءلطم هب عانّسال الا رعبوا هني كنه

 ضحاز أذ نجر ا ضمانا مني دبلطاذاد هب لطي ايدعتم
 كيت دقعلا دامك بلطتأو نما مالوانيدلا ليك

 7 نعارلل هوصجع !تاوسنيد واس تاكاد ةنرمدهرلا نكيإ ثا

 عضد :نفر/ر اضحا هني »بط نهتم ىلكي الد كهام هدب هذلكي نأ
 ضبا وه عمأب نهترملا دعأب نهرمثمالو نهال مأب ل دعلا دنع
 نهانا 5 نقار. ىع نهتم الد ةءاضحا نل ضماذاو
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 ا

 ا
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 هل ايغو هسنعنب ءظفتكجاتلا بيكو نييدأ | نم رعبا بتي قد
 لعجازكو تمد لكي دمدو هعارب أبد مجرد ظطحتر نفود

 ةئانلا 1 صولا غسرإفتو نيعللا دا ىرسيلا يصنخج نهيلا ءاخ
 نيل نبجرمأويوضتعنا ةهاملا لإ عجب ضا فزع هم أخرس د
 نضل هاا باطن الاحنيرلا ت طذا هذركجاصاصه نايقتإب
 أنه منوكرو هتمتد نميرلا نمضي اليجوم ناو لف ةنع تاكا
 الخرم ةوئملاب ىف ناو هنيدب خا لجالا لهاذأن عازع
 مرسلا هتب داضد كل عزه نجم ناوضلا ناك ةشنج
 جيازكلو نهرلا ةّدفذو هيحارم غرِجاو نمترأا_لطمظفأحد

 تاو مدل هنم ص عرموا هم ةن هادا
 جا ]ب خو ام ملكت نهارل الع ٌدنامالاو نهرملا لع قوذخملاد
 ىلغ اند دا مجد هيوفاقلا ماب ثاالا ايرم فاكزحالاا هادج اذ
 ىزلا اهب نهترلا لاذ هان مزن نهرلا نهارلا ل اك ضالا
 كيان امك |هيرذسلا هل زوج مترلا لوز اذ ى دنع هتنهرم
 ناهنرا وحكام بباب ةزوفو لحد ن امثاو انهأ
 عدو منو د لنج لعق داولطم حا مهر صمبال سوجكال امو
 م او تاو دربدللا ورمل نهرو هك عاذكد أند دلختد تعبأ
 لنكن عنا دب ف عياد لا د تانامالابلط دلولا
 أد ةمحلل نإ طخ شب ةدانجل تال اّملطم صاصمل اب 3 نشنلاب

 ١ تورز ل "نايا م 5

 0 1 ءالتملابأ ةذ ىفصم نعت صو
 مضمر ثجيمذادأ |جوئوهولد نيرالاب و رم دنع كا لدو

 ن "نا دعو اع ةيلع انووصعن اكن هترلا ذي ف اذاف ازأ
 ةىدلاب هيصمون وك ناكاذ ما لقا دا ملل ايواسم كيلا
 ىلا خرم ناذذيد ملسللو ثرصلا نكد مسا لام سارسو



 ظ 00 ازال

 كعب كرهاذإ ذأو لاملاسيام نهرو نضر هموم ابو ماسلا

 كا رانطلادع هيلع هني دب نفري نأ بآلكو هب نه طشلا

 سكن لع م] نديريتصلا هل ددنعدإ امنهموأ و كذلك
 ديعلاوظ د5 دا لضو ادب رشد كاتلا تالنج هلجال
 ضان إما ءلصل ديبووتم هيلَدأ اهل جلو ل لح

 تثناد دوزبوللا وليك نب ردا نهرمو هيلع ثيدال نأ
 1 7 هديل ٌربعالو ندلا: مراد كم هر ةفيع

 ريكي طمنو ا هنيججأ هس يلاب يَراتملا نعي نىك عا دبع
 ظ بابا تلا انزإا عربجالو عصري
 00 اا

 ٠ ا ع ملاكم 2
 مم تمر كد مواد دب نيلجس دنع أع نهم

 1 7 ما يم
 يل | تيدوصتن | .ةصجاك لاه له رلو

 ”كخيلا نك يما يلع ثبد+انهم الجم انهر نار ضنلإ
 انتا هدح| ذذليإل ناب ندع تهمولم ندا لك ذتسا كل
 ' ” ضيظيت| ءأنرلا | ماشا مزن دهام لك يسن اد ةتصح
 نكي لج هيلا حلل ى#امكدااذ ١ أهدح ١

 أضناناز اهيونملا ذأ ضنقو (جللاذه ههسدا لجراع

 لدم مو ارز هوا ال ةةماتلابحاص نايم
 ذالك تش تغدالد أمهم هرلاو هنهلم تامول ددحإ كا

0 
 دحاور اكن! لتح انهر | مدحا ننكمإ انابانهميت
 ا ذأو

 "نمل هنم | هدحا هايس تجب عرمان .



 نمنا كك اذ تهيملا أذ :م ككهي كيه اذاو |هدحأ ىلا هقفد

 ددنع كل الها صل مالا ل وا هر نع هعيس رع يحوا ل دملاوا
 هقول. دم همن لّمعال ارعصة عيني لكدولدالالاد لكلا
 كوبر ملزج لزعيدإ نعيرلا دخل اهأ تطرشس كأد همي
 ديب عوتسولازآو نم عنتمان ا عيبل الر بتكر نهيرلاو نهارلا
 نلح نالتع عاباذ اوكيماللو دإولا عيب كمبو هعإلا ف نهرلا

 ام ديد يقر اديه ناك ذأد هضعأل هؤصيخأ هل نال ثندأ

 هتيم وةبيضب هعبب هلد ةدنملا تالخع هعيب هل ن طاةي انجلاب مدون
 ٍقّدأرأو لكملا توب لطّشسو ءئرطج رام مسا هنا يج)اح هل تاك

 كيب الءزإ الأ ى هلاط و رتسو اكاذ|الا همي هعيبب ضال

 ب أخد حالا لخ تاؤزحالا كعمل هعسب نهقيرمالو نهأم

 دما ءاب ناد ةمررضملاب ليكولا غ العن لع يكول ججا نهارلا
 نأ ديضسأد نقيرملا هدم ذ دان ادهم ل( تهرب ظئلاز
 بازمملاو وبلا دم نهارا قضسمللا ضد ئزتاملا بف اكلأه
 د محسر رأ اود منك نمي :اادااكر نهارا نيكنوه قادعلا

 ىلع ره جرد مدرة صزر ىكعيسم ا لها أعان ناآو هتب دب نهار لع

 نهاره ن اذ هيدي نهال | امره م نهب نها لعد هب ارا
 رجلا نمكناد شدي له ضد نهارلا نفر نمبرملا رع

 ةنلل ونه ف وما باي هني دو تمقب نهارا ىلع
 ديهرن أد نب هاهو ا منهم ٌةرماجأ لع نهرم ىهارلا عجب ندرن درع
 يرثثلاو +ضنبا دحض زي ناوأنهرم نكراصر رنن ا هدحا
 هيرو عيملا جبل اقل كلرماللا نرد ا نهيلا كو ىلاريضاش.ن ا
 ثرؤوم نف امل اذ نهترملا بجيت ا لّسدرضارم هعاب اع لج :منهارلا
 22 ؛.عابولو خالل لطببر كك مزشزاجا اممأن در اجارع أضنا

 شار | نهرو أ ٌةَساجالا نهنرملا ز اجأد هرتعيم مبهدوا ءنهموا
 يو ةذأتعا صو دوخعلا عذهزم ربع فو د لوالا عيبا اج
 مش دذخأ لاح مند ناك أنثع ن الش أف هنهرم هدالّسسااد



 أ

1 

 ىذا. سعم نأو ماراح لا هل دب نمورلا مّقثالهوم تاد نهارلا نم
 ااا د ثلا ضو منمالم لشالا قف درعل | سيلا

 دلتا ناد عيجنالب نبل نرلا أك د ىس :الدسر م ربل! كد

 هتعثر ضن نهي |: ىينجا فلا انافأنع هقتعا اذاام محي

 داوزم جنح دنهارنم مئراعأبو قضاه هي ككدح مدي

 ه”نهبلاو ءنامضداع داعن أذ انا كله نهارا ديمق له زلذ
 هبخح | نهيرملات كد له نهانلا تامىلف ربملاهنم هدا دبس
 اكو د رطل سزعالا ت ذأب أاييجأ |هدح ةاطانلو ايما انسي

 نهرلا زم عيبلاو ذيشاد :راجالا تالخع انهم عاصي نأ 57 دهحاو:

 نترلا نهإزلا لذ اول دزضالا ف ذاب اهنها اهشازاذا هبا اقل

 لاذلا دصند 1 هلا غ. عتيسنا ليه كه لهل عاعادا ةللوتسا ني
 انلضاوَل د ةناما كله لهلا ةلاهذج ككشولد داب كه هنم
 هي ايان أاهتسا عضو نهارلل ةنيبلاو نقيرلل لوما هنقذ كن
 . نآؤ نيت داو ا نهيرمو | شهدا مدع هرّيه ناد أش اه نهزد

 أ زبكدل فعن ابره تلافاذا الا نهترملاوار وسما ن ضقلاخ

 ظ نإ نه) آى ئع'عنيمتسل! ضن أن لو د ملذأب هنهزد هتيم
 دزخلكهح قفا ناذنهالا ل عندلابو نمأع : عجر نهّيرملا نض

 00 هنيدا اييرتسوءاص نهيرلل
 20 0 اولد ةناما ىف ابلاو نينضصللز عضال انضم أك

 . تعياؤمدا ىداأع ء نحال مجرب م لوتبلا لع نتهينرملا

 وأمروتس |! رسما درمان ماعلا
 1 ليلا ملدا بت دان زجسم
 اي | هأضمريذبن عيب نهاىلا ىو هصييز يملا دأراول 3مم شعر
 أضن نهارلارمأ تيد هيلع أسأ هضربمملا تامؤلو ل الاو أو هي
 |ال وأو هلا هلع نهر أذ ميرسفل نجت أذ هيلا درو هسفل ناد

 هب نأع معيب هتئر وزيزىملا اعز عءتإظتأف هني د انصح دجا هذا

 نهلأزع نهارلا هاجر نهترملا هاضمالا عابب لذ لاو ع أخد
 مرهم ٠



 رلأ هل ياسلام 5-3 دم طّمسنو هيلع نهرا ة 20 ؛

 5 ا ا ةيجويراس تاك( ذأ ربه الاء لعو اىولَخ

 دبع نهروأ و نمترما نبا لكوا نهارلا نبال هيب[ كف رمش
 (مجاعر إضف ةيام لل هتد تمجد لجومنلاب افلا ىزأس
 نإ م ميجرب الد هنأ ضدا هنت نقدا :لجالا لهو رم
 مجر و ,ةحلا ضد ةياملا ضد نهارإا ماد ةي أم, ةعطرلو د

 ندا كي مككنأ هب ع دد ةرأم هتقد دمإش ولد 200

 مظهيرالو عجب[ ذ نهترمل هاد طخ تهل ا قعدات الاوهد
 نب دا طّمسو هادى و|نشازلا أ هفددك ن اى ةيانملل حا

 هنم تست ثاكلاو ايداسمد | نهرلأ رتمثرم لقا تاكذا

 نهر هصو آب نهارلا تاءنادوابلا ال ديعلا هلقذرا 7

 اصر قاتلا بطب يصر أ نكرأ نادم سلا هنهترم كب ذا

 : رعب سم لن هويدي مار

 ةائينهروأد ةرطسعل نهرو ضع ئدابوهد لل

 الج هب نهروبؤ ا جرد يد اشهد ادراج .دذتتاد شع

 000 اهدلج عب دذ ضعلا لّبح ةئبملا ةايثملا تتاماذأأه
 دل ىلاكئهلا امد نيرلا ومي داعم نرأ اب لغبحو نهرلا دايخ

 ىهام تال لصإل | عم نهر ىن نهارلا توصلاد نيللادرفلار
 كمي هللا هاه ا دع اهن ان ةرجالاد بكلية قتل ع ل دج
 ملصالا كلهدجب قنا ذاد انام كعامل كه اذاد نهب
 وب لصال هدد كالا ويشمل كيلا مسّلو تصح كلذ
 تدار و صخاانلا دو لصالا :صخندلا ماصّطشو ضتملا
 كاطرِسالد هيأع تايضالذ الكةديادزلا 2 جنهمرلا نهارلا

 يلام نهترملا دب ذكيه عنصرلا يشي [ ناو ثيدلا
 يا | ةجلعم نهتم ارككىلا ةدايزلا دعم

 يلد نهارا نم نهترلا هذخإ ةدادزلا ب اصاامدامتعس لصالا ٠
 دعمه زد ىلابادبع نمار او 41 نيدلا تو هضدنهرلا تل



 لذ د نسعي مهلا 0

 هازال هب قحيصر ل الان سلا كود لدالا ناكانهرزعا
 )ا نهتم ابا لدالا نكت سك قمن | الا ف نهتلا د
 رغد نيج فصمرملا دد شب نمولا لهم هزم يعذر نيدملا نع

 نرابارشوأ هرثعدا نه| مام دضجتبا هب دنيرلا ضيشول دف
 ضلال عجم منهن هيلا لاحاوأ قلع نعجلاصو اأنيع

 تجي كدا ىلا ضشأم هرمو نمل. م مامدم نهر كه #
 نهلا دكر هلا لكم نيد كاع اقداض ىلازكو ذا ةااوملا
 الامزهيلا ن : امة نصرم لكي و .دسانلا نهنلا هيكارنو هييصلا
 كعب بضاملا امر ارس معن فن هنا ذاالا انوصم هي لج اهملاد

 اشتاك نكس رمل ريصوم اك داو داسملا غصن نهي

 اخ ار ألا با كيني كه كهاذازالسا

 ا تشخرم هدو جالس هبص دوت ناوهر رمي

 عضرصدل ناوهر مهبشسو ةر اذكلا انكل ال امي دوملاو كالا هببجرمد
 ةذانكلو ,ةرمازكال/ ا ذيع دوتتلا و'ءالا هجوم درك نام هن الروم

 0 هكرتلا دطاوعم مل قالا اشي ظ
 اذاق ًابرحوا اريص هنظاصخم# ,ناوهد ا اطلخو

 0 اكمام كرجامو أسما دياصات أنه
 نييلافاك بيس لشد ةاقاعلا لخ ةيدلا و ةرازكلا بجومد
 ةدانكلأال ةاضاملا ىلع ةيدلا هبكرحر ركيزبع جرش هنمادد
 اك اوفا ب دو انمالا ثرالل نارحبجوب كذلكر

 انكم لت انلا دوك طرب اوعدب انلا لم مدلل كوم ييؤتنا
 .يهال يزل مسلا» دبسلاب همحلاردلا لشند مي هه ًاذتناو
 ىصل اب غل|بلاهندونجماب لماعلاوأساّج هإيزم لب نبأ
 : فلل ةارلاب طرلاو نئارطالا شه أنو نمزلاو ىلا ميعملاو

 عمو اكعد عرمرم و اليرجد ديما هيكمنال الع تاو هلصان

 ”كي نالزاىلا عقدي دنهلا ديست الد ضد كايت دبعم نلرل
 ًاشراذ عدي | ناف امّمِحا كاددييسوشراادو أو ودعا لشد

 س0



 "هش سدود طقسو ريس داكا أنوالد أثماد كرا دست

 هيلع لب ناذضلا نيب طرتسم نظام ماس لسن دود ل ارلع
 ىنحلا لل صلا دىرملا هومملا كالد نيسبالا دايلي دد ةساذك
 نإ هنمثاكا ةي دا[ موجب ,دلص دبمتو بيهم و هيد علطتب
 ىرأاو ب ال اكضعاقلاو هلم ال ةيدلا بحد هيما ]قاب مثد
 الار افصل ركبه دمار ابكل د «وتمالا ع جصلاو طتف حاصن
 لف ول ووصل علييف حالف ريتصلادءاينيجا ريكا تأكاذا
 أطل تت اعإع ميدل د دعلا خذ صاصملا بح: ىنصإ كئاقلا

 الط ةنجإلو هإتقي ديل أتاك تملا صليت لسد لاقدلد
 تامو أن أاشا حرج أيس نصب مايل دال ضيع هأق يما و تدموب

 ةرجد تم اضلا ماذأد كرما سبل تامددأ ةنمثلا لوتتلا ايل دا أت اذ
 لبسملا ايلدا م١5 ىلدا رسما ايلوا ةنيج ةدهرمن تاموداس هنا
 ل سمان | لع ةنيبلا ديبزم «أقاد هلاتشد دبر ههرجدبا]ع ةنيبلا
 حم رجلا داق ىلدا ديزمسإج يلتقي جي ماديزمنا اق
 ظ ' انمب هدالل لع عوعرلا هتثرول يل تاد'م نالذ يجي |
 ٍإ 1 هب ليدإو هلك( ق حبلا ند دننأ تامفغامسهاتس بيتنا
 ْ بيار أك عرجدارل هرزع برس "54 ةيدالو صاضد ال تأ
 أَن نآو ل دالاكذ تامو هيرشه ةيرثسج هل ةفهد ناو ةندلا
 لو ارتو قرم انتل امكل الاد دي دما دح هبأص| نأ صنعي رك

 برحلو ٌذِد دالو هِبح دود هلذ هلتّمد عمسو | دسأ مادو هجراصد

 درا مش :ليلغ مىفلخل مد 50 ثوم نأ كأس بككو

 سمو هي لس عزنلا توهو هلشرلو هند دود الذرخا هلتشن
 مس[ عمل تامناو صل تاموئيازد اةرعاصو ادهم أ جر حج
 الوابعنا هلام كل ةيدملا ثلث ديبز ننءةيحأو دساو دب ذو

 لتقف كنعد صم ااراهت زااليل لع ىلع احالس مهشسم جالو
 ٍْ : هيلقررميملا هلتفح االس هرتج ع نونا مهم نأد دياب ربسم يأ
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 2 دزدو كلالاو ايراعحدحاو لكم جنا رطل

 تيضاد ماعلا هيرصولد دال انيوصلا تمد 3 ذأ تك اع
 ةقرعلا ضان البل يطلع لتتم قتال يضرضالا لف

 هل امج رطميلع ارميا هنأ ماه ماذا هيلع جتالق هلسقف عساف :
 هنعجكمل لتسير لل ايلا مدلأ حلم بصاغلا لتش ! نم برصممل اكضصاصتملا هبلح بجد وكت عمو تضد مع تان

 2 افا واتا لاةواد لم مدلل ليت ا شاول هلت
 البس مطخاوا يدبع لسا دول وال ليهد ةيدلا بتعو صام

 ىلا قو وأرد دوملا بى اب يعن اضاف لمعت '
 نمار ىلا جطات لاق: هلش حلا ظنم هد نكيأم لكي رهد
 - نيعود نذالاو نراملاد لحرلا انا اهضبإا هيد اككتاد لصنملا
 نية نطذ ميج هلع لمخجت هءاَذ يداهدشمل اند تير
 - للشم |ىلل اوم غابة كفي اك 9 تما ثول د مارح ةارم هينيغ
 درس كوك لك نأ ملفت أت دأقت أد نسلاالا ضع ثدومالد
 ثلا, ةيللا ذه ردد تركن ورب |ئسلا لصا مضر كا

 ضال. هنا لسنا. عالا ةمييأم باب اللد ئ
 "دنا يسد كلو خاسسملا ثرطو نديعيد دبع رح ةليمأد لزم
 ١ شكله حاولا يك وناسلو ثم ةمياجو دعاسإا قضم دب

 يمراوال الا ووطتلاب انامل نامل ف ضصاأصقلا بكد

 يكل رجرلا جالا سلمي امصا مياصالا ص اذا دذسا مطالا
  اطالانمدو لئأنلا توئدونل مسدد فرالاو درتملا تب هيلع
 ةويوفمتد مدحإاصيمال امج ال.لكرل د لامع مهاصنب

 تعلم ,الوملت اذلا سو ل اهلا نرلأ زماةصح
 عومي نأ نضن نرالا م تلالاةروماملا لمتش تلا لع ا مد

 ضع انكأ
 . 0الى وك ضبا صطتمسو ل لصف دحا رضحن أو مهبلد

 تلصنعنا عيدمأ هاماو انيكساننحإ نأب لجين تالعم ظن
1 ْ 00 
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 نلحمىيفدحاو مطق ناو اهني دانه أىؤم دحاو !خصاضف الذ

 نصد الذ هل دي اهددإ طحن اذ دبي دد ءنيهي عطش
 5 افيتسا/داعرخيا ع غافي صاصتملاب قدتلف ةيدلا .
 كرين ملط زهاولو دج لنشر اديسسد ثوب درتلا اللا
 ةيرلا فانلل دل الا صتشي ناخرغ اللا هنمعيسلا هد انعالعل
 ين لغتطتنط هيرنن نعأ هن دو هيلع ةيحشمهد تلا
 القطن ا ن أذ كيف .تعسلف كل ان لخ تئلؤلا هنسفف نأ رف نان
 هاجر ئازد يب ه2 حلالا و ةيرملا عفاذلا لت كيل ميل
 هلال ئات كقمتت | صادجال» لجان هتراجدا هيما ع
 + دوقالذ دبا لتسكبالا كرات ىتبجاليؤلا هيلع تبججال اننا
 نزول كرمالاب نخإ كأن مل عر دن قد لصف اهدا
 للخع ١ تبأطح تالا الذ "رب ام مللخت نيل دا نب أطلحوا

 طرسةلام ف ل دع ةمركح بحد ةرشح ذم تادد أهنئ قب
 هىطأو نم ثاذ فطن زعوضد ملّمد دمر اهنا فد ةةحرج ٠

 ىضشرمو دم ثدحامو هظملا نعد ةي انك نع هب أمع لو ةيذأل
 المان رتمو كلا هك دهلاد هلام شلش تاطتللد نعل ادع

 أملاح ةيذلاد اهلطي رم بت تاما ربع أ كش اد لعرب
 ثرخكأدد ديلا لع اكن ار تاظنحا نا اهتاذأحريغد تهل

 أططرلد هيل ونال و لئطارمدهلا للابد تمام دب اني وعدا اهم
 كانلازم جرن أذ مل ةيضد لبلاد اهلشمرم ةلاعلا نع هدب
 لق] والا تاخد صتخاد هدي ملكوت رلاملا ثلث طقسالاد طقس
 يصل نأ يضو ديلا يد عطاقلا نفد احد لس الا دي هطقنأ د هب
 يطلب ملمع مي لاني دان هبصود أ ميدأ برطرم تاما ذا
 هرم: زمإ عدن ضن انك دال أمهذأب ناد الزند ميبا تذل
 .امارؤتتلا زب ةداهشما ءاككحا بازار. داتاجدن
 الذ ثرالا نيزلممال ف الخلل نيرطن ارا ةثرمولا تليب دوت هلا



 . ىندود#
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 رز نجا لطم ماقال ةّيإلا م[ ممل
 . كاتلا تغرولن الئيدأاو اطملل هم لتقل اه ديم ضحناو ديني ال
 ادهن اهني ل تقولازكىدوملا طقسو مصهض ىلا: ببال ضع
 ةوُمعوناهيجازمعل ةودارل ةيخاول و بي اغاهدحاذ أطخد |
 ةيرإا ثاتارخد هل كالذ ةالاولمال |ارتودض نأف امْيَح صاصتمل

 هت ايلا و دصتاو ةيرلأ ثلث امهحالو نرخ الذ أمم: 1 7
 - تلاقاث لفاْشن ءالل مهد ناو ةيدلا كن ممالك لحب
 1 صشاتاهؤعئارهبحاصلز مذ حراج نر صقنا دهس أذ
 ١ ُق مدا غدا ناكدات املا ١تلتحارف اتنائلمما تاو

 م 00 ماكل ذا سدا ما رجالا لأوو وص لَّمف اهدحأ

 16 5 تاطب ون لش املا رزت! طيحالاو لتقلا ةنيامملع ٍ

 . يحالا كود ثاغيرطلا او أمهم دحاد لت باصنلا

 ةيراا حملا ناهجالات هونت انهس آد امهم لم اكلأ لبد
 اميكياولتق ىلا لاَ هان هنا أعنمدخاو لكشا تاوذهلام
 دارؤالا فلان وذ تنل تل ةداهس ماضل هاك تامل أمتك هإ

 هاف هز أن لمس زكاوأو |ميمانحاد لمهن نأ هإ نسل اند دص
 هلأ ن ام هالكرتق كيلا لأذو هلق هز احا لع ةنيجلا تما

 كنا تدصنرمملا ادعأل لاو لاقيلو هيلع هوبيملا قودرتلا 8

 طرلاببكو هش لهم عا : انس هلال د اككدحد هناك دحر هيل
 هيلعاومجرو 1 ضفايه وإَتَمند يا

 يعادي ان اًردا.لءاروتمول و بيضرلا نذملا اطنخ اكدهلاد
 : ةلاعرتملاد يعامل ةيدلا حولا نضدو نمضي المل تهرب

 ةلدارإ وصلا لع. جلا كرما در ةيدأ نعد لوبمرلا ال كرلا

 الحال ةسودلع ايصخر مر جلغازللو ممَمِعن ةعولاو

 هرعاش جره جرت هيلع ابضعم كثر ضال لسمزم معا ايلا

 عار المل 1 نيزتتبةل اوم سؤ دو ادلا
 الإ ةيامدهلا دبس «تتايقلا»لتنبنإب ابل صو

 ' اعابرا



 أممساخا اطخمل 2 د طلدملا يفد ةع نجا ضان تنس ا عابد
 نم مهدئ الا عرتسعو ا بهذأ | مس أب دئلاد ضم نانمو

 قاعبأتس ل د0 مرجان بان هادي كونا
 ةزلا ةردي تالا مان .دنأ دحا عينه ضعوا هيمان |
 ٍِس كد نا وأ ددامو شنلا مي هه ل جلا هرب دم نضنلا ىلع

 ةزااورتلادؤمملاد ةنئشللد ا نالاةىمنلا دا دا وس ل سملاو

 تلح ف 1 أوأ نلمتلا عتمنأ كائنللا درضلا 8 ممسلاو

 لك! رج ىلا و:ناتقثمل اد يلاهنديبجل اهتعيلامعشو تتلف
 هذى رمدضأو عم ةيدألا ةارلاك دمر نيّشألاو نن ذالاو

 أبهتماهنعا خيد ةيدلا نينيعلار افنسآ جو ةيداأ تضداشملا
 ا ع عل َن ديلا مداصا ن ةنيصا لي

 نيس و ىالصتس | ويدرلايؤضند مصالاةي دكئاهدحأ ين
 ضعه ةزم اكةيردلا بتحد مرد ةياعسعوا لبزلا مرج
 0 هن |نلصو اهو ص بهذ نعورتلش ذبل ةوغل بهذ 5

 ننكر نأ همئقد به ذوضح التان ل دع 30

 ا نذالاكل اع منه ناك الماك ه شيرادا فشلا دبل الح
 ًاغزباموربا ءارلاو حلات يع 51

 هاد تشفالا او ةيمارأاو ةؤمارلاد ةصياخشل ةرج هد دحارج

 مما د جد ةمالاد ةانمنللاد ةفكماهاد ةحضلا ناعما
 ش شل نه نال نو ءاصي جامل نو رطو ل عش بلا

 فداه نلت ةفباجأ تدوئد ناناهنلد ةقباجلاو ةمالا كد

 أد ديك يدل سلما د ةفصابلاو ةيمادلا و ةئمادأ اد

 نضر كثر دول بيش :كجرل مو سقيلا زهرا وعرف ضن نأ
 تدق مدقيد هعم'ءرثالااذهالب اربح موه لشد ةيدأارشع

 وأ فالا صاصحال و قدس در ضوه ةيرأ ا نمنيّيمّملا نيب ظ
 فايق تدعم غموأد ُنر هىضد ٌحأ رلاديلاعبا اصا ثم

 رس | وبصاو | عضصإ اهيشد نك 1ع ماس در د ئضل
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 ناو وركدم وصلا نيعد ديالا _ الا نفر نكا ف غال داس

 ةككم را لغدو لدع هم هكا

 وأ ةصنوا سحبه د نأو ةيراا كك هسارمشو| هزه بهذا
 هراملشم مطخالدأ موت ةيرلا لبو 0 دال تأمن
 ىلا ىوةموك نما ةيد ليفي اهلشخ لالا ؤصعم طم عبصأر

 : نيرا | تلا ةيعط( اهماضرمأ نستلم

 ظ ل ارك« اهبلعت تدان نكت كل تود هلذدأ تينا هتسدأا

 الوزان ياو بيض حرجوا هج ركلاوأ فقرطإ تسش تعلذ ناالا

 : ةل|لةاياعو اظنح هنا د ئخصلا دعو هنري دعبالا 0

 كفر اوتاة عميس نجل ناهحالو هيزع

 وعدا ةيبانكولو ةرحةلم 00 من و
 تلا ناد لسن ةيدأ ارشعنمضد رع بجو ايم اديج تمل اذ ظ

 ل و سد ةدداد 0 انااوبتلا 3 لما اكةيندأبح

 غبر هير 0 و 2 هذ ا نامي تلا م

 ' 0 0 لأ ا 00 كرب

 برص دعب دبس حشا ة الاج براضلا لام كف فاول مشد ظ
 اتسم دنا نينو ةاذكال أيه هند هن ثأخ هيلا
 (اكيلخ زوبع هسا اهو عم ايكدتتك كاد 'ءايحخ ضو
 يضر ءاددبابأّيف كطتسل لمة ةزعلا نضد رك أ
 اللة صتننام مهلا ننماو كمال كدا انأ عون ىف ذاالب داالب

 ا د اراها اجيص بجبال صافن ناد
 1 ًانيرجو ًابلزهم اهيل ةماول ا قرطال عطعا هريعدىيرطلا

 ةمس مضلل هاذ مدصحأ | لحكم ةمال اهرضدأ ناز اجاذ ادا ظ

 تاو هأمالا هَ ذارعب مسه أ ذا اره عن مضفب 20

 اريل الو ضي اكناد 1



 ترم دذانل راع د انج ع اكسو عيب قلرطلا نق دوما
 وممن الع هني د اناموّصسن دعا ثاد تاذ 6[ |بإلا اًملطم
 نمض ئه هي فل نأذ ناشادب نلشذ ادع عض وواقيرط لبن,
 قطب ذ حاد تامداد ذانأثءامالا هب ن ذ أي ناوره

 الو لخارلا نف نات باصاو بازنملا طمسول ءالومادا اهو
 00 تناضلاد جرا هباص| ناد الصاش أامضالف مَن الجر

 دود موه ضنا دمر لكك اعد تاوزطملا هيا آَولَوا ٠
 مارح | خيزمو انا سان صنلا نهب اص تاقرطوع | نيد
 رخ الع هنماطتلس قلرطلا ابل حدك ضل عرس هييظهنرخا
 الصلال ضدرلخو امزبع دعست ةاصحهوأ لب دس واريصتع لغدوا

 روسو ةزهلخد اوأ هسلا هرم دنع اطّمسرمال دعاي بطش

 ن اطل سلال ماب قط دش ةديولب حمو ةالصلل ني سلحدأ هيه
 لهرم نهم ءامالا كن ذاالب قطنقوا أهند شلح عضوو | هلكمأ ثدأ

 رضع مولع تهزم أ ريدر محل ةجيرا عاشسا وأ د نهض | هيلع درا
 كاصغسو ةيدلا عخسدت الذل ا :هدحاو لك ضد مدحأت أذ

 ةماىلا ٌبرط كا طياجإ ال ياملا ظياحلا ن) لدضف
 ماس لكم مصتمنت بلاطبر لامدأ سفن نمو ثلتاما ةيد فم
 وأ د اودمضتن اعرمدتب ةردنف ضئضإد باركت داري ذدا
 يلا نك الارا نهترلل ىلا دا ةراعا دا ةرماجار اهيكس دم لل دشن
 نع جرزحاول لص | ناوض الذ ايس نلتاد اطّصسولؤ هب دعنا
 عبر دلل لاه ناد ضتملا لسفر داهسال لل عيب هك
 شاتلا داجاف قبرطلا لا لام ناو هنم ةاباو هابجات صيف هبل
 برأ نجتمع لع امتد عضل ]عدمت ةنعتتب طيح مانجا ثا خايسلطالب نصارتس الب امين“ ن أك ال بط تيمدا
 نفي جردب صفع اطياجؤيوااريباهج مرضا رح تالث نيبرماد
 _ طيالل قد رلذ صقل لع داهتسا ارامل لع داهتسولةيدلا لل
 تاونئمت أذ مضفن قاض ارثمذ داهلسالا رمد يبطل ىلع

 د



 نا [يداهس »/ ديالو عانإل ىلع! |طرّمس تان ليسمع

 ملعأ ا ساو دينارا لور ةدا هطلت اجل و
 تن( 10 |اهنامو اهلا اخسر: تاصااءو هلبادت وام ةيثقلا
 0 هيلا جال ني سفرا ف تتدحولذ تم دصو | تطضرا

 : نلت اي ننصالاو دكاكوج هن ذأب هراع كم كدصيلو اهل

 0 كلابدا كاما ناضل طعدا ةرباساهنبزن واذ تفتانل

 ؟امالانذأ مضرمدالا نككربعل واف ل" نذ ةفئادد ةراسورطلا

 اداش تراثأوا ةاذدا ةاصحاهلجردااهديبتاصا نان اههأقيأب
 ١ ةقلاعؤإالا ضو نض| سكول د نضدإ عا نه !ريذصارع و ١
 يد فنرأد ليو دان نضصر أميلعتم ةرافكلاءيلعد بكأرلا ديضمام
 . بزاخولا مم هررهم ني دبعول د نرحل انامر امدصتسا نار ضال
 هبخرلا !ماهقد نان انتل لع اتاهد اطمن مطتن ات لبحتنالعر
 هالي د (ككشست ارضا كراع أعم دحاو كذب »بج
 نانا مطرد اننا لع قدم نهد الا لسماع جيلا لع
 مالا ةاَهاج لح امه ده ان اذ اممل الأعم لك ميم نع ا غؤدب لببلل
 : :أطد دارت ديأذو تك لضم اهنادا فو ةياد قاس لعز

 - طيمرع لنك ناذ انضْقاَس همم ككاو ةيدلا العر نمريعب
 أوهعرو هي دلادي اذلا ةلخاع ففعالعرر عيباو محال ماتم
 طل تاضاقاملاقباس ناك ةمدب ةتراننو طبالا ةلئاع عاب
 ةبادتتلفتد هل مب اس نكم /و املك | ملعب ناو نين اهي
 اهياطستبإو هب مهول يقل اليل! أه ايه داو الام ٌتباصاذ

 دا ضااه ديب تيرطد ا تفمذ مخ دا بكار اهيلخفا د برص نمو
 با اك نبخ اذ كو بلك11ةلوه نن» يصف هشم ديضد تزن
 عبر د زهد غنوماعوو م دزجو ر انه رمد نيعدج و ايصتشام

 ظعيبعوج لع ةيانجلو كولملا ةيانج بأي ةئيدا
 لودل كي 7007 اذال اهاهطيرايهادذدا 58 كا

 ْ تأ :



 امهيلو كلاعي هخد د تانيانج مت اجل دال ففي اج هاند 5

 راع داو ساو | عدد | هقتعاد أ هعابو | هبهو ن نهرا ءايضدا

 0 سسرالا م نع اهب ماع ت أذ كيرماملا نمو معد ملك ل[ ن نعت ماع

 لي ربه وطتد هن أذ لمعت دحتنو | ةيمرمو | دي زلّسشت ٌفَتع قيلت د

 مناوأهب ةصديملاذ ةياسلازمتاذ هّمتعأخ هبلا عدد يجرح

 ك ةديرلا ليج بأ تماما لصيف نيسإع درس هولعل

 رمد مههزم لك الإ يدل دلابرلعلعامب معالب ليس ههتعأذأطنح

 ةرحاو ةميخ نجا ةقلت اراد ثيالا نمو أهنم لّمالا هيلولو هند

 لنحت ان ثلا فاهدأد عهشعس لذ دذأم .ترلد تأ هالو

 أطنح هرلو لَتّمذ هج ةديس ناعم ا .د] ول | عذ ندم

 هروب ]يالا لاك د طخ كام تنتقم ل ان اذ هيلع كالو
 هعلطف تلاكو قاتناو كني تعطئ امل اكثاو لالا ىدص
 دبع ةاذلاو عارجلاال] اهنم ةدنجاام كاك أحل ل صل ا: قتعل ادهن
 لاقل ةاداعرع هني يه ال اىصو اموجعا»
 لوا ءز اكناذادبا |مالإ وصلا للمال ءقتعدمب ديملا لعاومجممو
 ىلع م عوجرالو خالف ه اهدا لتاًقلاديشلا مدد هلثمرممل

 انكةرملا اريملا هنحشو |ادلا م لخالاب ىتعلا دهب وجديد لادل ثرمالا

 8 بل نأذ اريدص) تالا دبملا تاكتا دهملا لا

2000000 
 دمأ نفد نايلد لكل نيرحاب يتقن أذ ةدحاو قد ىلوملا لع
 مسنات هل ديءابضواثرغالالا هوؤصن عدد أمي لكىل ىلو

 2 هر دإد شيلد املي 02000 ارعاهدحأ

 ايجات ناذالوحاشالل قم خد دارههلا ىلدرصال فسر أطل
 تفلبن أذ متمهديملا ةيددلصف هإكلامن اه دحا| نعد عع ف
 ش بعض ول اكد واير سمولل ةيطنطالل هيدررلل ةيدوع

 | 0 ديس يف هتيم مداه ردل ةيدزم رد ام تفلبام لاب للا

 ظ هلرس رول لبو. جطش مليت تح ردع ةمركح بد مند ئصد

١ 



 نيب أ يتفرح لها ل اق ص صتش الاد صتتتال ريع: رو هلو هنم تاذ

 هتمتث ذعأو ةليه مالوم م مكد دبعضش أمن ديسلل وسر | ا هدحإ ف

1 000 0 
 اننا لكني حب ضاغط هئيدلا ع عقد ناخثررالا ند ةمدلا

 قت وربلا قبعأ نادةيانإل شموأريسأ أ عبااضفريجبولد

 ير ايكو مادا انجلاب ماع قلد ةنندالةمزلب مت اين
 رقاولاءن اخي عمات نجي لالا بجزتةرانججدلولا مادأربدملا ها
 52 .٠ وك تافاجازك 003

 ءبوظدن او مطقا مذ نضدنم تامو لمس صفت ليطلب
 ف ت ٍِت : هاذه رمد دبع بصتح صنع ىسبهنم اذ بصافلا ديد لا

 هيدر لل متون رح ةديسدنع ةنايملتأ لان كحد تنم ايد
 ذأ لع هي عجرم لالا ىلا هذه دو بصاخلا ىلع هئعو فصنب
 أنجولا عنود ثول تأرمعم بزل كسلادايان هي ؛ععبال هكمتد

 0 3 زم صغف هد هصاق . قعربرد هى ؟ ديملا هسماثر

 ل.ل, ينصف اوه د بصاخلا ىلع هته عجدو أمل هند نيس
 هب تاذ لحايبص بقع باقلا لعقضلا كدي عجم ١
 لعب ةيحششمدا ةدعاّصب تاه تاونمضتمل كذا ة :ا
 0 مادام ل او صال كح اع

 فانيطخت تاه ضل اذ اذَي] هترؤعمأمب

 لج مالكه اجيهد تب انادهتي دمضص نأتلا لد ]هد

 يني يما خص ![يالاو هيا هرلعاص

 د فلا امني د: هوا جزم ةؤد اهم ن يّنأو

 نمضي مم أك املم عددا ناد طتتفادع عذرا !ىينمكدوا -
 تنفر برط نار جرج هب ثم ةم هلا لا

 هغضنر هزل دأمثدبوا ةاحي نف دحو هنيعد | هز ذا زه مد جدضول

 م عضم لحالع لتملار يل عداد هلتاك غيسملد هسلن عم
 هل انلمالم هاتلَمش اموينأد يلا مراد ميحالهم توسع لك

 لأ



 ى وعلا تعددنأ هب دلأب ةاحلا لها لع ضم م يل ولا لال اك
 . مايل ل مزكتد سلا ني نأو ماهاو حطه اطنخ ناد دهني
 كره مم لكن زمو ال ناركتميلالا داراو# نادأ ني نين خيل
  دالو دبعد ةازماد نونبعو صلع ةمأشالر نليكفح
 غن |هركدوأ هربدو ا هضناو هش ع ةليسدو | هيما ال تسال
 ةبحرتسملغو أ ىتبألاهممولو هنملذاواالوطخشر اهله *

 مرسم رىاوذع نول اى دأ ناذريككاك هت ءامد د وبل

 دا دياقو |نباساب م ةباد لل يشال م0 نيعمطعد تطفس ٠
 تفباسومجاولو أ لهأ تدد لذ اهله هييدد 15

 رش اكس ةيادمل ث طنأو أمجميلع ةيدااذ بكار ددد امد

 تار بحل لها ع ةماسلاو هب د اذ دحا | يه نكررل نأث

 ..مامس طتجام,ردا ىلض نير نب لش ايبلع هب اد ترم
 تنل ط د حد ىزإا تاكل لاح كارد الالاو مزم توصلا
 تاو ماعم ةيدلأو كلما لح ةماصلا بع اكوام ثاف
 ده لاما تبق ةيدلا بكن الا يدي يق هناك أحابم

 طويايمنوالا عاصر بل ةيزد اعلا لهم درا
 جلا زعم ةهدلشإع لعب دلك ثاناراحنف دبحو نآو اهإه ادعال
 9 ا ىزشللو نكالا نود هظحل لها ىلع حو

 وز ضمجسل موف نبراد نق دجو أف كايدشلا لم
 ةييبلا غد جناب هاما كم: نست د تعبد أد سورا
 " امن اورهلا هب جمزاتاعْلمِمنالو ىلا يذ هلق الع
 إلا ازكو نيحالماو ب اكيرلأ :اهد :ملع كمل ادديلا يذا
 ىف: 211 ىلع كولم كساره طعابعر أنو نإ حم دوم فد

 تيب لح ةيرااو هاذا عهاجلا »نجلا لظعالا عراشلاو هزئع
 هل |تالملا بمال نم حلاو ىالسلل قعايران تاكا ذا كالا
 رو هالحال ر يضم قلد تارغل ا لطسددا ةيمرإ كف لل دعد
 أكوا ي لا ن بدر تن طا دحال [ وم ةرربلا تناك
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 َا أ

 : رسل

 ىرتلادنمرالا لها توص صعد ذا ىزنلا با يضع طلب
 لأ لها ل لش ءاراجأت نويسلاب قدوتنا نادال الاد هيلا
 هلست لاق كاتس مهدي لدا ىيللا جديدا

 لقنف ف عطس ديلا مجربش تع احلا 1

 . الب نيلعمود كللع ةيدلاو ةماّسل اذ تام فجل ذ قد
 6 ةاسال ةيداتكفد هتيدرخالا نفمالّيَم اهدحا دحر ثا[

 ةيرلاع هنتر دهن دحدنأد |هنلقاع يدك الع تلحلا سرك

 دع قل هبد نضال زمر نعم |عيزتم تي هتدرمو ةتاعرع

 ١ داو ةماشلاذةمداسس با رللع كذا رادؤا ةفذهوم تيرا « 1

 ا دج لع ةذوحدم تاما ديال ظ
 اهدي طاطا هايف كس ةالذ اجركم

 نيدأداونماسملا دجد طم لص لاما داما معراغنو 5

 هب يدق قطط كدامرلو ناّيتلا نيب [منينليملا
 مد اكول عالق هانم ل 2

 اعلا ا ةبس معف اما ملا بان هبله
 تقلا نب تيجو ةدد لك مايلع بف م موهنل تاونلا لها

 : تالا تدان ىكحد لع كف مهاياطع مذخونه

 تاريدلا لها ءنكرإ ناو دن هنه دخون لقاوا نامست 1

 متردالا ةيساف ناحوبأل : ا لص ذاه

 ٠ ننس تالت ةيرأأ كممدحأو اكذع دزباد كو غممدرأ

 ا لياَسلا بردا ميلا لأ مضل نأ ةإسملا مشل تان جرا

 ةقاعاز رمد أ دصحا : اماولد مدحت اولا تاصملا تين

 ةاذاع لقمتالو ءالرم ةالارما 1 ميلر بس يملا

 3 موددضتتناالا ئارتأد صب نلامالدا دعو دبع هنا

 تازع كوتسملا يلدا دلت اذلا قع ا ةدعمومنداةءاردا

 0 قال هك ني, نق طلاب سك ماب 1



 خيال .ناناع لم في اطح دع ىنغ طرح فهن ار اويل خالد
 مس ةنيره اكلي شعب الداصأ تن اذا ةلذاعلا د نرخ ةامار ىبص
 . نك ذاد مالم تلتخا أد موب اجي كدا اعلم اككأد هسكسد
 ؛راودل ىمو [طسض تاكا لاملا تيب ج ةيدماذ ةلئاح لس الل
 انما بهل ةنئاعلم لالا تيبلشمبال لطم وين
 لصلإ ىصلأو 0مل ةيجادد ثوملا ذب املا فاضم كله

 3 2 ارسوتاعيلا برس اييسسو ةبضسح الإ و ايدطزم لا

 رِئلومدا يحد ىهلاد نرل اب هل هسا مدع كيال الها عدرا
 هوو هكر قولا تردداعم كيتا أ هب يلا د لت اقالورشماو
 راهم ةرعتسم انما نس هاري ا.د نالذ ذاب تيصدا
 ناد نجلا نلثلابزيوختد دأ وللي د دجال هب ىدرملا دك
 هتوم دوب مد زكج نا الا هراعة داي زل !ال لكك ثيراولا نيل

0 
 ننشر مدع د ندب تعصر نيرا عهد اهدحا بمكنك ٠

 تامل تستر 4:[يرعمانديدا مادو املا كتم كولد
 نم ١م مم سنم] 3 كلر ودنأهر دنولو عراد مالوا هريدأفأ ةكسعلا

 ما هزذ دزصال ستوك دجمزل ملسملا مد ارزحالا ةمالأب تحصد ار
 ! لتازلا نوكيماراك مهد هيثرو ةرناجارالا رسام هل اكد هثرماول الو
 الما نير يوصن,الو هوس رماد هل نكيرلد ان ونعد | بض
 ايذأضأوا لم هالل دج تام نأو هزدجماد هزيمجنؤالا نيم مارد
 ال و قمل ىلا اهداضااذاالا أذ كر دناج تاكمد ديعسمالو هيلل
 ةراتا ةراص مهن دّدع تدنما|ذاالا ةراشالاب ىاسللا لّمشم نم
 هاند هوما ود لطبش هتوم دج أ ريد همي أئار ىطاون» ةارنو
 5 ومب نع عومرلا هلو شر ا ا ره ةيصوخ تاما ذا الا
 عن ام دب ملاح ديزي أ بضع أخ لكل تحوطتب فهدا ترص
 دريل عيبلا/مكم لي ني ثنو انلإنسئيرسلا ةكدب الماي

  !خايب ضصر| ةيصوملك نأ د اه دوخيالو هيروصد بون لستم
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 ىذلاوا ةلطأب يواهتصوا هبصع لك اكس ىلخج اهنزع ادا برا
 - اهو تمنالذ اكول و ثراه كالفل دا ةملونه ديزأ هر ثيصدأ

 يكن هتيصدو ضنرلل ةبهلامسداهل اب نييصرلا م لالا
 اينعو اذ سا ديرهد هديصوو مارد اىمارحاملا الع أه ديد

 كيل يللي عولو صم رو ةكمب كحاما لاما
 ' اهاوهلامكلت ئالدهت وهن هن دمرلل اظذنا هلام لكم

 1 ميا عض داق نادل ضا ناونصزملا مواد اصرلا همِحإ

 3 ناهي[ بكار نع عه ئمدأن اناونسشلالا تاضاذا
 ناين عاب ىهاو فيرطنف تام تأت ملبت ثح دل الاو ىذ

 هدبعيلاه ملكي يرش أب صدا غلبت ثيحنئالاو لكك متع غلب نا
 دبعهل ينتاب ىصدااةاان[تلطم ةثرولا نخل وع ئتمند
 نم ير اباسوب جنا ضرع ثلثا لع لاما اان مرد ثلأب
 يقنتمدا لمي نا ةّيدابه أيابصزد نهمت نينسؤ الشد لكك منهم
 تلطب نوزلل يطا نا ثم ةيصوب ىدرا اناب تيصد اد تف انه
 ف هش الل نع قس ن أبوا إلا نم مئيبر أعي ن 5-5 الار

 ”ةلو باودا نيتلاذههب ىصداولاكلط اونو اش سا ليس يدا مسجلا
 كجرلاو نوب م أش عاب وصدأو حال .بحجد لهرأ نطقت ىطدارلو

 ةداعبنوقفنولككز اجىدقلا تيل هأام شاش كعدااحل ةبصيلا
 ال توم دوم ءامطلاذنينأب عصدأ عونعد حاس وه ردقما تن
 كليب يصرلا تاب ملعا ههادةلطاب ةضيلاذ «اباةثالث
 ' _.امهيانن نتج دهلام فل كضالم ديزل لام ف لشن عصدا اذا هلام
 بدال وو تااثلؤ /مذيب ثلثا هلام سدس خال ىضوا نأ
 .”ضيالو تاغصس أمويب كاتد نع إد هلام فل ضال د هلأ مميت
 ءاهسيلاياجلا ذالا اكتدسنا جر هقينحيوا دنع ثلشلا يؤهل يدر
 كلش هأوأل هبا بضبو تحض هنبأ بيجتأ ايا را مامدلاد
 اوقُت دولا لل تايبلاخ هلام نم هوسدا تكد نيزعأ عم ىصوا نا

 لاك



 حالا ف نابل ننلا د نيب هلل ىخن مهن ءادلث اهدا عدة قسم هب شوا ةفغدأ دهامد ثنو ىدسملل ايركم ىلا ءرسدس فد تل هلا هزءاجا ودل نلت لام هل ىلا سدس لآ
 - ةتدؤعدلا ىلا عدنا ذا عضام كك نيعلا كلشالاو بلا عد نملا كلثوم حط ن ان نينو كيد هو كالو توزمدمد ليكمل“
 انهارحو دير دار هك رز تيموهو درغد ديل هناي هتح
 ردكم معا جالا ةكصد ون جضاانااا لالا زم جازملا عضل
 'ظ تادرّمث وهو تمزا هنادبعتا تالف دان ىلاء كلتا

 ُليلايإساو كائئادض ن الزل ناكئخ هللا دبعت! الذد يذلا

 . 50 ايلا بميبال طرتسر مل عطا ةبصولا ذ لغم تت | هيلع
 ايوا(, ةيلهالا تنل ةيصولا ف لضدبمل دو رخال حت
 دنإل ود ديرزنيب لل ةدلد ىقملا توم دول دطفمل نمل ليشد
 وأ صول دج همه نوم دنهل ام ثلث هلي ثوهو هئأشو مفضل
 ميا يدب ىهد | ذااما انعم اهدنا نيع هي تلا نكسول اذا هل
 ةعق غر نكيرلولو تاب هوم ليف كاهن رشم هلام ككل
 ملول ىلا» نم ةأس ها لاول و تحض تام غاهد ا فس ةيصيلا

 . اونا وطنك, دل نغالد تخين ةاشمإ هلخ ةاشل ا ةفيطم
 اهلل: 5 نحو هدالدا تاومال هئاسد اهونع وبلاد فيل اكلاملا

 ىيارلو سنن يلو هفضد ديزل نيلللو ديا هئاشبد نيلكسلا كونو
 ضال ةيامد لحل ةياجد دحاو :نيكسمملا ترقتنلاول ناكتيكاأ
 هل ةيأترابواعزم دحإ و ملكا معلش رع كيب اال
 لجأ ملام تاب أهم لكك, ضضن لامن درسا لاف خال نجت أميذ
 لرجل اق ناد اهجبب حلتلا فسم كتكهدادا كك تارا لاق
 يدان لككو لع ثلث اىلاخ هصي اذ هتف دضد تب عرلع نالؤل
 0000 هدطجن نا ىلا ىلمن كوم نا الا ولمعان يبلع

 ث (عنلئلاو اياصولا ب اصصال شان كللج + عهاياصوي ىىوا تاذ
 أذ اولا كلثلا مادو ميسا ءوددسم لك كيد ةثدرلا



  فرءازلا هّيصد لطبو ةيمولا صن هل هش اكو اشد ادد ىبجالو

 . ف صسبالووسالاو ثراول نيددا نجا اذا ام الج لتاقلاد
 سدي لو بوم ءاضم ةثالثل ةثو اخس بأيول و أضر ا ىيدالا قم 1

 أهم انوا بن االا للبن كمح لكك قع سن راولاد كا 00
 انك كلتا مسول يذل ءاشلن ى درلا نإ و ءانلت ديل ىذإن
 قالو ورا مو فدو نمد هاكر | نم نإ تس وأهم

 تلاد اهلثم :كرتشهراد نم نيمم تيديرارهالاو ههيمذ لشمالاد

 .اهأ د ©ةيذ دو يؤلا ثرم ديل املا بير ]جات عا لأم نم نبع
 هلئانلوأ ثلثلا لعة ديزل اب ىتدااذا ام تالخع ةزاجالا ديب منملا
 بصب تملا دع ناثاالا دهام ارلو ةيرولا اهب اجا نأ ثول و
 لع يول تدنن تدلع ةمابد هيص شظايا

 معالاس ساو نم اهنمذخاالا ل ىهلا امه كلثلا زم تاج ١

 تاشلثلا دم توما تاضملاو هلق ثالاو هلام كد ةسعلا ف
 1 ب

 نأ دلو بلا ف راصولا باحدأ انيوثلللا يمسي

 مود نوتلم كس كار رااح نا
 تالي عد كه دا قبام ننال دبع ةياملا مالا ذهب دنع

 كرد أو هذ د هنوم دج فعن | ربع ىّسل هرصول !لطببو
 ارب فلازم كيل كاننع كركل

 هئلئ لضني ناالاركك حالو نيجلا عمشيماولا ل ّسلاذ تيما ظا
 ديملاو تل لاش دل همر داول ٠ ءاوخدب دج مضي | كن
 هدهد ةءهس ثراولاامؤ يضم هربع هل لامالد :دحلا ف أتنع

 بيهراقالل ةييصولا بباب معا ساد مهقلا كل غفرت
 ”نداوزب هسؤزم حمو ذ لمصر هب يصل نم هراجرممجر اخو
 ؟صصخ جر يذ كد هنتطو يهرب هن دنممدأ هته رك هد

 تميل ير هيب لها هلاد دز هاهاو أش عاود اصنم َ ْ

 را



 رككأو ديالا د بزهالا مهلسالا ث ب اى ىلا هيأبا لف ميلا
 هل ند لضيدالو اوس ضر يبككيريذصلادزه اككأد ملا دال
 تصو أوو بنس لهأر تيب له اذكى يبا اشرب لها هو تأنبلا
 / نكد ها اناا الااه دلد لخيدالاهسب لهالو ا اهسحل ةاممل
 فيي هيأ الرا مهاجمالر | هيباَش يذلدا مَيباَسل ىعد اها أهيبإ
 هالاو نايل اولا لظردالد هنم هظ رعد لكم بزهالا:بنذال
 تلاع نأ هاقد اف احا ضد نضال كوكي كولا اولا
 دداد,عآو دصنملا اهو صنلاهل ناك الاخدهخملول و ميه نق
 ول و|بومسا معو محول ديرولا كل تضنملا عربو ايفصن هلال
 3 هل ئكرولو اوسؤسالاوركرلا تالذ دا وأ د كاطد هولا ءدقنا
 مسسرول وبلا ثوم ادهاهحصاطرتسو نئنثالا لطحلتس كل

 ىتن ميا فد تلج رمل م جوملا تاير كلا تييلبد
 تاك(ذاذلا متر وكذد ضخ تالذ ىضداوشحانا ماتا 37/ مك دوا عرتض ليم الاد اا هيايب زف
 نط الأ ولله انملا ثمر ثانالا ل دانت دنخد ا ةؤ يتيح مسا
 مملعا ءنيعاذاالا تلطب هيدر تومتممر ثيقسم ل مئتدأ
 لاين لي وصوا هدالدا ت أهان هدررم لخربال هنمرمو نكعدذ

 الاسم كلتولع. ناو ةيئيشلا ]ب املا: ةرظنلا قف دينرم هيف ل ضد
 ءاط اب ضو به هياعربوضمد | هيد تيطد نا ىو اهدا عم

 صم ةرملاوكسلاو ةفرذملاب ةيصولا بني اي اعل ادا.
 ناناكيلجبو ادد اد رمولعم ةرد عما د سو هربع ةم دج مميصولا
 اياه اث الئارءارلا مسالا داه ميلا تنس ثالثا زم ةبقرلا تجوم
 .ةوملاب|ىهلاسيلر اهيل ميديا يام عين مشنولا يلد ذبعلا
 ءلخلانيل صل | درارلا د ديلا جاوب ن اووكسلا وأ ةمونحلاب ةعدنكلاب
 هلل دذ وكلا زم دبسلا جضيالو مع الا نفاه انكسو| هما رسسأ
 ةئيرولاندابالا لذالاو ءارنلا زن عرض نأ ها كين ايا
 رم: ثررلا كل دوي مدعو تاظيدرملا احح ريد



 ةرسمل اهزه كادبا دان ام ملا نهد غم هيجد تاج منام

 مد ةلنل اكيد قم هيد نكس ناد نأ ةلغ جاملبفْس اه

 لمعتمو] هلو |ادنا لاو هيوم تذد تام هل هند اهداود ةنغغ
 ايدج ناوان ضم لمت اذذ اجا كلام جريج دامس د

 غيوعدأ تان اين هنا لسمو يكرم رهلظمو ار اهنلت لمك ١

 نالضإ خا كبصوا لاك هيل قي لوب ناالانجعي ادي مْ
 ىدتاذ تك ذ ةدكوأ ةعب اد لمح يد تلظب ن 3

 زب اجونو يطعم هسيئكو | يبان اد فس نأ يدوأ نأو كأم

 صون ص نيجصرإع مومل ىرَملا ف سنبل ءابرو ثلثا لم
 زكا ن اذا كربلا است اهب دل امل بدسم هش رع

 يار هيما ديهرتو سكمماكملا و هيما نال انته
 فلور عنانوفلا 39 ةقلطملا ةيصولأ ل يسال قب
 لات زأب تنولازكد مل تلح نرصد عشلو هب تضاح
 5 تك نانا الاو اميزرع هرنأد معلم د ديدزيملا ىقدأ

 اك نالتعمب لهجتنأو الا مغ عيب دلو كسلا درلأولذ

 ضيا ولو ةمض أ هدم |ذاالا هم لّشأم نوم دنعن ديني

 علا دلع هلا لترا يني د تنانون اكينعنمل
 كد انس نردد كبها اينسيعالا هع ضاحك( ملسأو
 الصار نرلع دعانا هارد هرثع هللا مءأهب ءايثلا عز د للالاو

 2 اباهتنإت مله ون ايإ ضاع انحولو هربع ل دنا

 طل اني اد مولد تدل وشمل اكل لصولا دحأ لشد ْ

 لئظلا ةجاحأرّسو ئرضح د ”مموصخب هزهككير اضف

 3 يصون يعمد معيدو هرم ساو دبع انءاو هل باهنالاو

 فان اذاعدما تام ناو عيانص) اوما عمجد هلت ن |خيام عيب د
 هريس هللا مدالاو لحد“ ل ف طمنلا هيذزحا كذا اكلك

 انكر وزعي همش جك نعال تيعر ىدرلا يددو
 ةفف مطشف عانمثا هزاع عوهرالو هإ ىورملا ممر اهنمؤا



 لمسح عاضن ا كام كلب مجم الو ماهم هل يهرملا ع مو
 ظ لهيك ب اخدا ءل ىدلل طس نخاد ضاثلا همن هج ش

 ن ( بام كلش ع دع ةصرلا ف ىورلا مشب نارال اعط نفد
 هلام نم أمين تملا نرطاول و دعل هيلا مددم ديس فدأ اةليدق كف
 ازا هر 3 زار ولا عيبصعد "1 نوم دود 2-0
 دفيوكسار دقق دّصن زر هعس_عءدأ ان عاب يفند
 نم ءناصأ هاب تو لسطلا لام فوجب كلا ف عجرم منش

 26 دءركصد ةثردأ ل ههربلضطلاو نشحان 900 1س ول
 6 ناغس اعىيجا مه وارسو هعسرأربخ وأ ميلا لاعب هلاّسخا

 ا كل

 نو 17 هو دل اند الا داسلا 1

 هدي روما يه متبل ال لانا ند درو تلا مزم ة ضف دان
 هرج راها سد كاع مهسزء اجو ن ضم ح|ضد كارد الا دج
 ىدالو تلا لع ندد عما توجالو ملل را اجوشفتللام

 0 ,.صصنو هضمي ارادرقللا تدي تالاف اذا ا هتكرمزم
 ل أهو هأ تطل اوبا كود يدارينملا اقرا اء ضال ئعب
 تارلنييمولا ةداهتس تلوم دجلاو يهومتكتا | ناو لخاتم

 نب زرأ نيلعر :داهلك# م لا
 قفالكداهند دج لاشب نيلوالا يزعالاد تيه طخ ئلا ندد

 امش ل وصتو هلام ثلثي نزعالاو ديمي نيللدالاو ا ثلا :بيصول
 ناعب ءّيصولاب نرهاشلل اهرب رهشو نبعب ةيصرلاب نيلجرل
 ىديذداالا انقل اوجمديرنلا كاوا تيلا نا نايصيلا دهس رفا
 _وهد لعرملا كدا أهابإ فا اردهتس الان اك د كد دي
 وحل ةبافسافا#

 ؟ةيلطب م هرضولا دفنا كو ملطم لسباق ف
 1 ودا هلايز ننلا عما بكل



 ل ينضتتالانسوعلا هولا كان هشه لاهم ولع

 مال فرزات هعندلابةةمديلط ملا لاس جارت
 نقتلال ؟همد ناد هتمفب اب هنأ منه تأننا عرجحا نأ | ةريصيلا

 لخأ ,نوملا ف دز : كرتسأ لد 0 ناهديزلا

 | اذ ةيبصللا لها كل مجرب كرا كدرل عبي نمت
 0 يم

 1 أنثاذ امنه تييئنالادع رح نموا رك ذو جرشر ذره

 كرا كان اهملابناهفناذ جلا م لابتاد لفك 8
 ؛ لصوو | هس تحضو ملن تأت اذ ةنكارتشالد لكم ايرسسا ناو

 - لعرا نماننا ةلدابع ةذر كهل ناد كلو حادا ما

 كا| زم ه,أمتواالصإ ءالعمإ هظد نأ او ةامأف ةظد نكماوا ٠

 أنلارلاجرل ىصنيب تقيد طرمأرهاع عما ث ذخوش لكشت

 00 !ذاد ةاماو !لبعم نتي نإ هركيم هلاهزم دننخت هما اني

 | 2 عيل ويطل سبل ل هركبو عاتب عك الل تيب تن لاه أ نكي
 ظ ١ ةارعارألجمانا لاق ناد مج اهالد مهقيئعهب ولع

 جدو لسير احر وهظ ]به تامولد تعي ليد هر ةريغال

 ذا

 . واذ الفادلو اذا ة ارما# انالا تنعي

 0 و 0

 1 قنمرلا ضني ضع جي اخ لكك س جير دم قرع تس
 | 7 تاو ةراتنخالالخإف دجدنج ىضرلا ضم شلل نمدم نود
 | تملا واملاونهدلا :تدالد ويل كام هب يرابلص نام
 |  هةنتماليؤمبإل اولا تلا دولدا ىىلطرمظا ةاالا
 ١ :ٍ 0 الصلات حيدزلل اندنع صملا كد ةردلل ةياكملا موعرلا

 '  الخادريصالدعب تالصنف لع ظدولذ مكعرلع نئرتسال
 ١ مين ولو رهظ م ابره طبون فطر ىنع بش ناهد

 لل ولا دخرل اى خيل معو ليسجل نكرهاط بطيزلع
 يع



 ظحيإ مز اجاضْرد هاعسةناالا ةاكُرلا ىذد سباب سنع لبجإع
 اصر رطنا ةناب ههذخا هلذ لاملا تيبل هجووح أعرف تيب
 ىزنرل ه ةلهاو ةماعكمبل هدرا مين كرطخاقحرشكيلو مدي ف
 الص ادلب ًاضمربنع ول د ص مويلا نعي و قانضهرم أضن

 ئطلتم أش سأرم ريلع خالص حاوا هيلع الص دأ قس[ نأو عم
 مننمل ا/كورللد ن اج ةقرم هنم د ضاذ مدل أ نعل اشو فرعا دن
 ةيياَرَج ةفرشدلا ل مج نادز اج نمرالا بيل جاز لمح ناطلس
 مرغلا ىقارالا امال ا مف دو ع ارحل داو نورالا ةعارمز نه خازم

 زيئاممجوبذملا تناكت اذ ”ئيهو ةخون ذم عر اج عاش اوطَعْ
 لمْسُم نالخج كايبل اكمتب كك سؤالا اه الالاد هلككو ير
 ملأ دجؤال دود ةةرتسو عبد ىالطد ءاتةصحت تانألا
 لإ كن ف داع حامل ضمد لسه 4الاو فكم يصعق أضن
 ول هرثوشن اهّببب فام نكيدوهو اهيلع ىل وهيا أيدت أيس
 تسمو تصل أتوب ف نكد ن اكو هلرتم كل اانا مالا
 لإ ه اهل يبل ةدجؤ عيب براد كتما عم نكسا التلف التم
 كاي اين ىلخ نتسنال كدبخ انا تسأل لاق دا ككاو ةدّبمل لات
 قى دلل تغيب ملام ديلا يذ ديددم جرتجال نو تاننملا داملا
 جحد هلع ةداضح دمي خانلا مالو حار امد خال هب مندا

 ايدداو اضه:عتمج لاق“ ةنيييةث هاهي ضاقلا قد ال
 كل( :وكز احل طداو ا هوييسل سيلتا 2 تقدر أ لك رلع
 روهتس راسو مصيع رغد دعن ن اكثانماماضتملا ةرنعبال

 نم أت عرذني )لام د1 لضلاخ عاقل ارككتاد تيضف دوبي لاق ذأ ٠
 هن داجتو ملوش د ادارهنجلا تامل[ د اننا ظرتس 0

 ضني وصتتم محو ملاعب ىوعد لي يكماضعببلا هدول ٠
 الاب ذا نصالا جركيس بلطهإ كذالا مهد باتراذا

 يتنعال جلاس اموش؛ابح دقمنتالدساندا لطاب عن
 مهأهس تبزاجرمهارم ةلوهو مم الكت ومهتشر هنورب هو هير أذ
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 اذا |سا جول ىنجالا تالخج اوعد مهشحال وكامل تالا قدا
 نه دام ةعيضعاب هرعد ومكنالذ هاو أعرنرم هند يزغلملا ترضتد
 لت ةنيب ءأتاذاو كهل سيل قدلل نيلكداراو ةيلع دو اهنا

00 
 ال ايمالطم كم هيردلا لل ان هصحل ذل يؤللا ٠ اهتؤننومذ
 . كطضيلدب لكوتناذ ككز عشت نجا !ءانكبلكم افزع
 تعض ل ومب لكك تناخ كيك دع[ لكلأ دلذ كبك نع كاع
 هلصلا ل دب صمد نخيل ةل اكدكأ رهككنحد ةقطعملا ]اكول
 ةداهسالوا نهر نيبال لالالا نب دياي دن أ طرشس
 ًأدهشذ ناجم ةداهتس الذ دتسيل لاثرل شقي دمتم يل
 مطمن ءنرلشل ءالو يذلا ءاماللآ وب حا ع نال لع يل جل ل قد
 نمل ادكاطللملا ندانم ةراللو ضيا نا :داحلل قرطزءاناس أ

 "ةياضيل هلام خانت نادل اب سبحاذا نيادلاكضع عاند هلام عيب
 ناد بضل لم بى ذاصعب لا هر متبح دئوح بلا أءّجْوَم
 اناا تل حاولو لام طمشالد حالطلا شد لذ طعامهم
 هوم ابدا لو ارب ذنكا وصي عددلا ملا تهدم جدل لع
 نم طرا طس نادربجي!هييّوع طور اجطياحأونمزتت
 العنيد ”تفنل وامل راولاذ أه ذي هلاع هثبحيزيرادرمح نمضنإ
 ل 5 [يطتسوهدايلإ ةراولاذأيذاالد اهو هاذي ذا الب سنغللو
 كيل: ايزتسدا نارخ نق دصو اطملاب نيزاعا م قعينمر نه
 اهنيك لع رهشاو ا كقأيمأ قذصو أ ق جوخ لات ناب يلع

 نيضاإ نكي هيد زم تأضا زق يرعاها لو ككؤومعقادا
 شودودع ان راه كسار بشل مز عقنالا ل اذا انك
 الا دلال انهتإلا عقدا تاظاملاهل لاق ناشا ل ام هيف
 :|ئيأوعد تكرمأ ان نضل عذرند نين عركضارا كدي عطفا
 لأ فدالا نلت ةزأجالادبنماوعد .ىجدال ةضالا ىلا يما تضند



 نع صاذلا ايهم هم هرضح ل1 ناجاةهاشالا نسخ دل
 يفأج لومي ئمهراحد ميل اعصلا ذر خم عضد نامضلا
 ايلل ةاعلا زم ركلكع ا تاع هرجمرايلل دحد ياللا موبلا
 رك دكا و ح ىنضمسملا مدلاو ةمارلاو ةناشللو ةسللو ةرملاد
 كلاب نددل ع ءطصتمللاو لضطلاد بياغلا كأم ضارضا غنئافلل
 ١ رلاختلاط :بماذ كتل بذجن هنا تاكد !كاق طقتللاذ
 [صااخ تنجوصب نعنال ذم نيكرتملا منال دتبلما ىلطنال
 دي دشنبلالا رك راج طي الدانوتحم ءنظان شا ةارمول بج
 ان < انا لول ىطبال ظل لها ىلاهد )سات كك
 نأو اناتخ اتصل مثلك مط ناذرظنب اكن طقم

 ماهل ردو 5 ادادما وم هريعر هتيذ طبو ريفصلا يسوتعانآم نينس عيستفدد املا رَب .كي لح ناب نه عجتاوأذ
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 ىلع صدالد نيناجلا هحا مال نينا ذإ مبلل طرلس مرعو يالا
 ميلي ناىملا ولا بسد ةيمبتلا نيرطمالاة[يبالماد يالا يع
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 نأو . جال ن اج ميلاو زورتلا مسأد أطعالاد عارلالع مسك

 . هايلاربإ يدر سالقلا يلب ساراللو ضكي ءماظعت دضق
 زل: مما ١. هكر ورملفلا طسؤلا هيفي ,ةماعلا لاسر
 نينا لعل ضتخا لهاا تل الع دَسْيب نارلاعلا باكللد
 ةارزلزلا هد دا جسم ليا نا نوبجب مزاج يراد انل
 ةراسزم جرجا ذهبت تيلب مركب ال انمعلا يلا رعش هني
 ىابالفاكتت ناعم دننطوكناملعناةديعاطلا#
 لالخ ل وان جونا نا لعد ناد لخدي و جرخي تأ
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 تاموا لولا لم لحولا ثدأا توبدملا لقد ككذ .ل نيبلا دنجب
 ىطئاومددنالا اههنب ترجل جا رلاتم دايال كرم ذخ ان

 معا أهو زياعبسرسإو يضاتلل بارحوهو ءابالا ظ ١ ش
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 يقارلا ثلتاولو ضرسلا اه ممدعدنعماللو مالادادن

 ن وبار جودذو!كروباد يوزد نيجددلا ده نفد
  عدزلا الا دضنل ا منمردنمادعاضم ندنثا لكل نأ شلئلاو
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 ل اوضاع مهساقيال اخد دلو تالانو تاالاب ن امعاملا
 نايحالا ربو هلو هبد ميتالعل اوثنو ل والاب قبو دمت
 م ل اباّيلطم تادبللو دل د بالاو تالا دأدد دلل اب
 وا تنام ةثرياد ىدعبلا برَملا جيد بثآلاب تادوبالاد
 * امذحاد ةرا تاذ أويدحا تناكد اًمّيحااذاد ةبوتت
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 لب ربل وحار مال ةوعاد ةرحوا اماواجدنم تكول و
 ىتاالو كانك مالادأ هدسوسلا مالاو نئصنلاجونلا ننحأ
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 - تعؤفابلا مسح هيلع بالدم نقاشا مرد اكدأم تا نجر
 عنرأت نحو نكيلع درب نسف سمع هرلع هربا منمذ حر
 نم ذاشسم عيج ونص قتسي | ناو مال تازحا تسو تاوبح
 تان مشو تاجتز عداكةيلعديال ءضز عتق ةيلعدرب
 | ةييدم والم هياعدرلالام ءاهس ترن” عتادص علو
 هلل رلذم نيذ عض تأ و ديا ع دريزم اهشم هيلع

 الرمس ذ جريل برفرغ م أجمالا يود بيب
 ذه | يد نيجدزلا ىدش يصعر ماوهجذ عم ثربالف هيض
 ”[يلادالداءدقتو دعبالا معمابعد لاما ميغ ةرغنملا

 | 3 تادساولا تادللو دساملا! دجلل تالا تاندالراو

7 ت اوطالاوذ مالا لوا بالد | نونال تاومالا دالوا
 

 . . الاقلف تاومالا ءمميلعد ل دّيدد ةوغالا ثانيو مال
 تاونم ءالوهدالداو ماهنثلا تأمبو مال تاهلالاو :امخالاو
مالابالل ماعاد مقلاخد ريهاضاو تاهمالاو أبالا

 ؟أمعا و 

 ئاجوسأ|ذ ادالوهدالداو قلك اهمالا
 دل 5 مده هجر د

 ءدرعلا ضلتخا اذا دكياولا
زإو ذب نبأ تنك يف او

 ٠ تذف

 . يطعاؤامالثا عولع متهدلوسالا لكك رهجرتعا تند
 >0 هش! بيضن بوزعلا هداك
 فولا ير عاذإ الا ذل د اكزلا ني ثرا نال اقللو

 رو اكسل و بشلاب لل
 اهلا ريزطإلااهدحا بكم ناهصاملاج اغرحا بعولو

 .تكناىللاوانرلا داو ينو دنع ةرَعسيَدكت ا, نونررالو
 70112 لبضهرماو تاطفح لجأ قدوامتف ,هل
 | أم اكاديناثلا م كالا ةطتسلا تصعومصْلا ب ءثرولا فم ته

 | تاكا ووقتجإ واو ام هكهلعج اللا كلل بيه مش



 ىف كامل اهي فو ثيرط وذاوم هيأ مو هما هس عب
 م خاص لوالا > نائل لكتبضالاد لوالا بيعمتلا

 ءاهسو بورطلا تل وألا تبل يسود ماهس برص ننلكسلا ظ

 ةابلا رمح ك اتت ابن اذ هتفددوا هرب فام لكي تيم انو
 ياخلا_ بابا ساتلا ماعم ساملاو دراما ماقد

 نمل او :ىهراممهنرلاو نإمارتم ىضملا كوالا تاخرت تيدا
 فضيل لخادم رسله لئرمكلشلاو ةنبأك

 رس نا نث عيداادأ ةنسيزش صمم د ضالا ءن الازلا لك
 فويل نيز اهسركلا ذاد نرسم ميرا فن ئلاد :

 ”وماهستولاو اوثاو نوعاو يي ث مدرغ

 مصادر سو ةلماى نإ سلا لص نذ مددع ىدد ترص هج دع
 . دصأ تيوس ا مايسدر ب نافيرد ماهسرسككا نأف
 نأو" مارح هلزو تام ب النكمؤنملا لصا ف دادعإالا

 تادحشلاو تاجول يراك قس > دارعال سي ]د

 ذا ناو نإاستل ل صا ف دادع الا فلاب رض ارعدشس جاو
 ا ةرّسعربجو تاجوزم دم عند اك ضعت 7

 ةاليزالا عع - ثاهدحا ند ندد تير ماع ديس

 0 ارلا ؛مدميح الاد فاد نا ثثاتلا شو عر
 ماما ةعمسو تارح تنسو اسرشعو نتن اكث نأ
 لاقل كيان ١ عيجٍذلصاملاد فاشل عيج جأحدحا تتبص
 ”يالؤ لضاينلا وسال ةفرغم تدر|آ515 عبادلا عجم
 أي و ايماومدحا نكن ددملا لن انةتيددعلا نيب ناّبلاد
 لمار ز ذك ال امإدا دهن نا نيملتخلا نيدرمل الضار دزحالا

 ند اونو هه<مدمسدل تالا لعاسمم نيددعلا ثلث وكم ٠
 املا نياتد ىلا زكالا|بالق ا دجال نا نددعلا
 مؤعمّى درا!ذاو كل ان د هعاعمم نيددعلا دهبال نا
 نسانالا طدسا نيلتلا نيددعلا دين نابي او قفاوتلا
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